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AO SENHOR

LUIZ TAVARES PERES

Assistente na Villa de Torres

Vedras.

ij Ahe a Publico reimpressa

a Vida da preclarissima Santa

Genoveva , Princeza de Bar-
bante verdadeira imitadora dos

anacoretas dos dezertos. De-
baixo da protecção de V. m. em
quem presiste as mais solidas

virtudes delia , pois vendo em
que todos os que reimprimem

livros buscão Mecenaspara am-
A li pa~



parar as suas obras : achei
, que

só a V. m. se devia offerecer es-

te livro , tanto pela matéria do

assumpto for onde se colhem os

frutos do melhor aproveitamen-

to , como pelos predicados de que

V. m. he acredor nessa nobre

Villa , e dos da summa urbani-

dade , exaltados na docilidade

do génio , liberalidade do ani-

mo y relevância do espirito, ter-

nura do coração , afabilidade

no modo , grandeza nas acções ,

e assim com estes superabundan-

tes predicados , e os mais , que

nao exponho de que V. m. he a-

crédor , achei ,
que só á pessoa

de V. m. competia a referida of-

ferta : expondo nas suas mãos

es-



este livro , para que delle par-

ticipe o que não soube nesta , a~

àornar o meu discurso. T)eos

guarde a -pessoa de V\ m. dila-

tados annos.

Desta sua sobrinha , que muito venera.

Catharina de J. M. J. Tavares.



A SANTA
GENOVEVA,
Assistindo na cova , e jaz em buma

pedra fria reimpressa o seu

cadáver*

DECIMA.

D Esta pedra na dureza
,

A Genoveva pertendia,

Esconder-se á luz do dia
,

Ou sepultar á belleza ,

Se pois nesta amanre empreza 5

Que conseguio a victoria
,

Fabricou desta memoria ,

Da anacoreta mayor
,

A empenhos do seu amor^
E padrão de sua gloria.

De J. G. M.

HIS.
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HISTORIA
DA PRODIGIOSA VIDA

S. GENOVEVA
PRINCEZA DE BARBANTE.

CAPÍTULO I.

Em que se trata do felicíssimo nas-'

cimento desta Santa , do seu des*

posorio com o Conde Palatino Se-

gifredo.

Xjj M huir»a,das Provindas da Gai-

lia Bélgica em outro século habitação

dos Tongres , e no tempo , que a glo-

ria do grande Clodoveu , começava a

escurecer-se , e que os filhos deste bra-

vo
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yo Leão se convertiâo em animaes me->

nos generosos , nasceo huma filha da
illustre casa dos Duques de Brabante:
apenas esta minirta descobrio os pri-

meiros rayos da luz
, quando seus pays

a alistarão com a agua do santo Bautis-

mo no Catalogo dos Cidadões do Ceo
com o nome de Genoveva. Não he

meu intento referir as perfeições des-

ta Princeza , e as graças
, que em sua

xnimnice possuía; porque ninguém po-

de ver o auge de sua perfeição \ nem
tão pouco ignorar os fundamentos de

sua piedade. Tomarão seus pays por

costume o chamar-lfee Anjo , e ver-

dadeiramente não se enganavão, pois

neila resplandecião a pureza , candi-

dez , e innocencia. Huma certa cousa

a difFerençava dos espiritos celestes
,

a saber, qbeelies movem aos homens,
encaminhando-os ao bem por varedas

occultas , e invisiveis , e- esta minina

os guiava Com exemplos de fortaleza,

e doçura ; os Anjos aííagão ide sorte ,

que dificultosamente pode alguém con-

servar sua liberdade , e Genoveva ti-

nha
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nha certas graças affaveis , com que
artrahia a si as mais ásperas vontades:

o que attendia a contemplar sua incli-

nação , toda dirigida á devoção , com
difficuldade deixaria de seguir a virtu-

de, e com facilidade daria de mão aos

vícios : os brincos da mininice não erão

bastantes para fazer obstáculo a seus

pensamentos ; não havia cousa
,
que

mais conduzisse á sua devoção , do
que os diversos meyos de a entreter

,

e augmentar ; o mais doce recreyo
;

a que era inclinada j era a solidão, e

o retiro ; para cujo eíFeito achou hum
sitio em hum jardim xío formoso, e
ameno

, que psrecia o unhão reserva-

do as tempestuosas aguas do geral di-

luvio. Em hum canto alguma cousa

ap3rtado deste jardim fez huma capei-

li ilha
,
que se bem a natureza muito a

seu propósito a tinha composto de mur-
tas , e ramos de folhas , oppostos aos

rayos do Sol para mais assegurar sua

devoção , também ella a adorna Com
altareszinhos , e compunhas de flores,

conchas, e mulgo , em cujo 4 exercício

pas-
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passava * mayor parte do dia , setn

que os passatempos de outras donzeli*
nhãs da sua idade fossem bastantes pa-
ra divertir sua doce , e devota inclina-

ção : e querendo-a a Princeza sua may
persuadir (no tempo, qiíe começava
a conhecer as cousas do mundo ) a que
deixasse aquelles exercícios pueris com
huma incrivd modéstia respondia, que
se seus intentos lhe paredão o mais
perfeito da humana vida , mas não ob-

stante
,

que resignava todo seu ser>

c querer á sua obediência; porem que
se Jhe permittia eleger algum exercí-

cio , lhe assegurava, que não escolhe-

ria outromais que o retiro , e solidão

á imitação de tantas , e tão illustres

pessoas, que repudiando o mundo, se

retirarão para os desertos
,

julgando

que entre a innocencia das feras acha-

rião mais bom , e seguro amparo do
que entre a malícia dos homens. Pi»
zia ella :

lie hum lugar , aonde muitos Prin*

cipes , Reys , e Imperadores buscarão

as pizadas de nosso Salvador , e aon-

de
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j i

de seu Precursor conservou a inno-

sencia de seus costumes > e a virtude

esteve retirada , como centro seguro f

t aonde se acha mayor refugio 9 e se-

gurança , do que no meyo dos povoa-

dos y em fim eu me persuado y Senho-

ra ,
que he o mais perfeito lugar do

descanço y aonde (se mo permittis )

poderá achar todo meu recreyo : mas
nem por isso intento exceder os limi-

tes da vossa vontade : porém o certo

he
,
que se deixais d minha disposi-

ção a liberdade de meus pensamentos ,

me parece que vos causaria indigna*

f#o dissimular meu sentimento $ con-

tradizendo ao vosso , qne não deixa-

rá de ser muy justo»

O* Genoveva , vós não sabeis don-

de procede esta vossa inclinação , e a

causa, que vos incita a dia; sabey
,

que chegará o tempo , em que segui-

reis vossos desígnios á* imitação da-

quella famosa Penitente, a quem por
excellencia deo nome o Egypto ; mas
não a imitareis no deshonesto de sua

primeira vida : então reconhecereis os

se*
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segredos da Providencia divina , que
guia aos homens por certas veredas

( de ninguém conhecidas) para chega-
rem ao seguro porto das felicidades ao
tempo, que julgavão affogar- se no pe-

go das misérias. Deos tem por costu-

me dar-nos, desde o dia em que nas»

cemos , certas qualidades, de que pro-

cedem nossas ditas , e toda a ordem
de nossa vida* Os mininos dos Lace-

demónios costumavão sahir do ventre

de suas mays com lanças nas mãos #

e outros nasciao r trazendo comsigo
prognosticando do futuro com eviden-

tes sinaes de seus horóscopos. O gran^

de Arcebispo de Milão em sua mini-

nice fingio ser Prelado , abençoando

aos outros mininos seus companheiros,

e pondo-lhes a mão' sobre a cabeça ;

mostrando então o que foy depois. E
assim todos os que attendião ás de-

votas acções da nossa donzelinha , não

não podião penetrar o que o Ceo hia

dispondo, que muito tempo depois se

manifestou.

Deixando pois estas miúdas devon
ções
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coes ao que conhece o valor delias

,

c recompensa os merecimentos ,
pas»

saremos a contemplar as acções de Ge-
noveva , e referir suas perfeições

,
que

me será tão dificultoso , comojnten-
tar deter o arrebatado curso de hu-

xna 1 impetuosa corrente. Quando ás da

alma, bastará dizer qwe era a mesma
pureza

;
quanto ás do corpo , seria

necessária para a exaggeiar outra pen-

na mais subtil do que a minha : só

direy que a natureza ^e houve de en-

sayar primeiro em debuxar, muitas bel-

lezas para pintar a sú§ , e aperfeiçoar

com industria , e arteUiuma rara for-

mosura , e por certo tinha obrigação

de formar psra huma alma formosa
hum corpo, que o fosse \ porque seria

cousa indigna ver. hum diamante no
meyo de huma immundicia , ou a ma-
gestade de hum Principe dentro em
huma choupana; e em conclusão di«

rey , que nio neceílícava de artificio

algum para fazer do feyo formoso ,

nem para applicar a suas faces outra côr

wais que a que lhe ministrava sua ver-

go-
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gonhosa modéstia , nem outro álvaya-

de mais que as brancuras de sua ira-

nocencia : nem menos usava de outros

cheiros , que dos de sua honesta vida,

nem em seu rosto se achava macula r
que permittisse algum enfeite; porque
as perfeições de sua formosura não ne-

cessitavão de alguma cousa empresta-*

da , ao contrario de outras
,
que fal-

tando-lhes meyós para serem queridas,

acodem a encobrir as faltas , que faz

a natureza , e a pezar de todos os dis-

fávores se esforção para a formosura \

que murcha , 6- nega de noite o que
appareceo de dia \ assim como se vê

nas flores, que não permanecem sem-
pre cm seu lustre. Já Genoveva pas-

sava de quinze anhos, de sua idade,

mas nem por isso punha cuidado em
adornar sua pessoa, nem rão pouco lhe

faltarião affeiçóados
,
que idolatrassem

sua belléza, se quizera pôr em publi-

co o que a modéstia deve ter em se-

gredo, assim como a pérola, que não
he rãò preciosa fora , como dentro na

concha: em fim não se mostrava se-

não
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não como relâmpago fora da nuvem,
se a necessidade a não obrigava. Al-

gumas donzellas se persuadem , quô

nunca serão solicitadas , se senão cnos*

trão á vista dos homens, fazendo os-

tentação de sua formosura ; porém ás

vezes esta falsa opinião lhes eficurta a

dita, sendo pouco estimadas por não
cerem recolhidas: a liberdade , e des-

envoltura em seus passatempos não dei-

xão de lhes ser preiudiciaes. Adorão*

ao Sol todos aquelles povos , que <*

não vem mais que huma vez no afino í

quero dizer , que se as mulheres es*

tiverão recolhidas , serião estimadas

como cousas sagradas , e evitarão o
serem reputadas por profanas. Este he

todo o artificio de que a nossa Geno#
veva usava para atrrahir a si as von*
tades , que se assçguravão serem favo-

recidas. O Conde Palatino Sigifredo

não foy dos menos ditosos
,

pois che-

cou a possuir o que outros muitos de-
sejavão j era hum poderoso Senhor,
que tinha seus Estados na comarca da
antiquíssima Cidade de Treveris , et

de
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de tanta qualidade
, que o animava á*

aparentar com huma casa soberana : e

levado do que pubJicava a fama em
favor da belleza ,, e perfeições de Ge-
noveva , resolveo porse a caminho pa-

ra ijielbor crer , e ver os eífeicos do
cotrsjmum applauso , a cujo fim dsipôs

hum acompanhamento tão luzido , co-

mo o permittia o ostentar-se aos olhos

de quem já possuía o coração; e para

satisfazer com mais pontualidade a seus

desejos
,
quizera ter azas ; mas em fim

nas, de ..seus cuidados chegou á Corte

de Barbante , e sem perder tempo r

foy visitar os pays de Genoveva ,
que

o receberão , hospedando-o com igual

carinho, e estimação devida a suas ex*

cellentes qualidades , que não erão mui-

ro inferiores ás d? causadora de sua

amorosa paixão ; permiuirão-lhe o vi-

sitalla , que o fez com o decoro de-

vido a hum amor são, e sem lisonja r

offerecendo-ihe com palavras modes-
tas , e cortezes tudo o que lhe pode'

dictar o coração , admirado de tantas

perfeições de formosura, que sem du-

vi-
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vida lhe causaria algumas inquietações,

temendo algum desprezo , como ás ve-

zej costuma usar a belleza, mas nem
por isso deixava de esperar hum dito*

so successo para o fim que desejava.

Embaraçado se achava o nosso Palati-

no com vários pensamentos, acodindo

solicito a offerecer nas aras do amor
todo o cabedal, que a eloquência, e

honestidade lhe podião contribuir ; com
que parece

,
que Genoveva mostrava

agradecimento , e ao mesmo passo Si-

gifredo se esforçava a declarar com re-

catos, e suficientes mostras seus inten-

tos
x
temendo que fossem reputados por

indiscretos. Cominuavao estes dous
amantes seus doces , e amorosos" coU
loquios , e todas as vezes que ao Conde
Sigifredo escapava alguma palavra to-

cante a casamento , a gra da vergo*
nhosa honestidade de Genoveva sema*
niféítava no rosto para mais augmen.
tar sua formosura ; vp^niihci^Vá' Sigi^
fredo com adverrrda atrenção suas pa-

lavras por temer que Genoveva achas-

se alguma desconcertada.' Está appre^

B hen-
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hensâo o obrigou a declarar a $eu$
pays a causa de sua jornada

7 c resolu-^

£ao com a seguinte pratica.

Se vos Senhor , w/j tão favorável
a meus intentos , ^0W0 /w* prometto
de vossa suave condição , #/<? assegura
chegar ao auge áe minhas ditas. Bem
sabeis , Senhor , ^ he assas nt tório , que
ninguém pôde censurar sobre minha
descendência , nem que meus mereci*

mentos tenhao degenerado da gloria

de meus antepassados ; acho-me com
tantas vantagens

,
que outro , que não

fora en , faria ostentação delias. Con-

fesso , que minha nobreza não he tão

esclarecida como a vossa , mas nem
por isso r se gostais de vos aparentar

com ella . vos servira de pouca esti-

viação \ nem menos a fortuna me foy

tã/) adversa , que com meus próprios

meyos não possa conservar a digni-

dade, de vossa grandeza , e casa \ e

quando me faltassem-, eu me faria a

mim mesmo hum manifesto aggravo ,

zelando a ajfeicao , e amor , que te*

nho a vossa filha , não só por jua
gran»
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grande belleza , mas também por suas

raras prendas , ai quaes fazem a meu
alvedrio tal força >

que se a fortuna

me tivera feito Imperador , sem dif*

ficuidade poria a seus pés mil Impe*

rios só por poder merecella. Em vos-

sa disposição Senhor , esta toda a
minha dita mandando a Genoveva +

que aceite minha vontade porque nem
tila deixara de vos obedecer , nem tu
de ser admittido em sua graça.

Com alguma razão poderá o Prín-

cipe condenar as arrogantes razões
,

com que Sigifredo pedia sua filha
j

porém considerando quão bem lhe es-

tava o partido , lhe agradeceo o ter

posto os olhos em Genoveva
,
poden-

do-os empregar em outra parte# Que
tinha. em grande esiimação sua suppli-

ca ; mas cm quanto obrigar sua filha

a acaitallo por esposo lhe parecia cou-

sa injusta o não o deixar á sua elei-

ção, e livre vontade
;
que 2 sua vi-

nha nisso ; e promettia fazer da sua

parte o que podesse r para que se se-

guissem os effetos. Encarregou á Prin-

B ii ce-
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ceza sua mulher o dupôr a fHha á

vontade de todos , na qual ao prin-

cipio achou grande repugnância
,

po«
rém não com tal obstinação, que con-

tradicesse ao querer de seus pays j só

sentia privar-se de huma cou<a
,

que
nunca se poderia recuperar, e poden-

do-se conservar só para si , houvesse

outro de ter parte nella , cujas consi-

derações não bastarão para deixar de

obedecer a seus p2ys ; e no mesmo ins-

tante começou a vergonha com Jâgri-

rnas , c soluqos a -fazer sentimentos

de sua resolução. Sempre as donzel-

las prudentes pela mayor parte se per-

turbao quando lhestratão decasamen-

tos , e msi? .quando considerão que

hão de acabar de ser Anjos para co-

meçarem a ser mulheres. Este :he o

reparo ?
que feia Genoveva , o qual

consideramos já casada com hum po-

deroso Pabnnoy em cujas bodas não

se deixou festa, alguma , -passando .era

silencio o exagerar a solemnidade de

tã^THusfres PrirQipea, ,para que o dis-

creto a julgue. Todos tinhão este ca-

sa-
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samento por muito acertado , e dito

so
j
porém não julgavão , que entre

formosas rosas sempre se achão pican*

tes espinhos , e que o saber humano
penetra muy pouco o futuro. Demos
á nossa noyva dons a n nos de delicias,

começando seu casamento em hum pa-

raíso
y e acabando-o em hum deserto.

Tratay , Genoveva , de gozar depres-

sa de vossos prazeres
> já que hão de

durar tão pouco. Mas porque razão

queremos perturbar seu descanço ? Não
seria melhor considerar os males , do
que solkitallos ? Depois que os nossos

desposados esti verão alguns mtzm na

Corre de Barbante , resolvei ao-se a

voltar para Treveris, donde com gran-

de appiauzo sahirão para os receber

rodos os parentes v e amigos de Si-

gifredo
;
purém quem mais se assina-

lou , foy Santo -Hidulfo , (então di-

gníssimo Prelado daquella celebre Ci*
dade) vendo augmentado o seu reba-

nho com huma tão cândida, e inno*

cente cordeira , deirando4hes cnil ben-

ções , e outras, tantas ao tempo que

par-
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partíão para hurn Castello não muita
distante da Cidade.

Estará este Castello situado quasi nas

margens do rio Mosela
, que a natu*

reza , e a arte fazião muy deleitoso
;

cada hmna de suas torres cobertas de
piçarras parecia de longe huma esfera

,

c tudo junto encantado edifício dos Ro-
manos i hum ameno bosque lhe servia

de adorno , em xujas frondosas arvo»

res ss via muy ufana a Primavera, e

os altos ramos servião de outras tan-

tas estantes para tanta variedade de

aveszinhas
,
que com suaves melodias

alternavao a coros doce , e sonorosa

musica. Os mesmos elementos tinhão

a esta amenidade ramo respeito , que
as primeiras flores logravao seu fruto,

e alli íinhão os loureiros refugio muy
seguro , não por temerem os rayo? an-

tes por conservarem suas verdes folhas:

aos nevados cysnes não faltava hospí-

cio, e companhia, e as heras regala,-

vão aos alemos com amorosos abraços:

as abelhas se viaoalli fabricará porfia seu

doce Jicor , sem ver a alguma ociosa.

CA-
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CAPITULO II.

Em que se trata , do despedimento ,

que o Conde Palatino Sigifredo te-

ve com sua Esposa hindo para a
guerra , e do atrevimento

, que Golo

teve em querer commeter a sua
Senhora.

N,Este paraíso passava Sigifredo

com sua Esposa hunia ditosa vida;

nenhuma cousa perturbava seus pesa-

res 3 antes todas concorrião para õs

augmentar. Tarpbem os domésticos go-

zavão desta dita , e os enganos dos

caseiros males só serviao para as in-

nocentes aveszinhas , e para os peixes
,

que com o visco , e anzoes perdiáo

a liberdade, e vida : e finalmente na-

quella família não se permittia traves-

sura , ou desordem alguma
;

porque

parece que estava reservada de tem-

pes-
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pestades , assim como as altas immí-
nencias do Oiympo : tanto ppdc o bom
exemplo , e a vida dos Senhores para

imitação de seus súbditos. Não se

podia desejar mais desta illustre , e

bem governada família
, que apenas

viverão dous annos em quietação, e

descanço , quando a inconstante fortu-

na o perturbou com hum bellico ruí-

do de tambores , e trombetas Africa-

nas , emulas da Çuropa. «

Abderrame Rey , e General dos

Mouros, que passarão a Hespaãha',
(Monarquia que possuía eterna a seu

parecer ) não permittia sua ambição
menos que fazer-se senhor de toda a

Europa \ ,a infidelidade de alguns trai-

dores mais depressa que seu valor o
tinha posto em posse de todas as Pro-

víncias ultramontanas do Occidente
,

e parecendo*lhe que França era hum
gostoso bocado sem embargo de que

temi? encontrar com differente gente

que a dos Godos , nem menos igno-

rava f que acharia daquelles antigos,

Francezes , cujos antecessores em nu-

me*
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mero de. trinta cavalleirjos vencerão a

dous mil Sarracenos, obrigando-os a

retirarem*se para Adrumete , e consi-

derando que havia muitas acções ,
que

domar , e muitos homens , que ven-

cer, resolveo-se ajuntar hora podero-

so exercito , que o Occidente nunca

vio tão formidável. Este diluvio de

Serracenos se estendia desde os Pire-

nêos até a Turena , aonde o espe-

rava o incrível Carlos Martello com
doze mil de cavallo , e secenta mil de

pê. A fama de huma gloriosa bata-

lha , em que todas as Províncias do
Septemfiao hiao interessadas y condu-
zio a Martello huma multidão de Fi-

dalguia
, guerreiros

,
que estimavão

mais pelejar guiados por tal General
,

do que ganhar pela conducta de ou-
tras muitas vitorias. O Conde Palati-

no Sigifredo esclarecido entre os Prín-

cipes de Alemanha envergonhando-se
de ficar dormindo entre os doces bra-

ços de sua esposa , a honra o des-

pertou para defender a causa publica ,.

rcsolvendo-se a ser hum da jornada

a
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á imitação de outros Príncipes cir-

cumvizinhos , que se preparavão com
pressa para ella , e< se bem achava
grande repugnância na resolução de
Genoveva , e mayor entre o amor ,

e a honra, tudo atropellou ás instan-

cias do illustre sangue de sua mulher,
e do heróico Valor de Sigifredo: cu-

ja reputação corria perigo, se a vio«

lencia de amor se obtinára , e em fim

foy forçoso a estes dous amantes usa-

rem de sua prudência , repudiando os

gostos por conseguirem as glorias.

Passemos ! depressa esta magoada
occassião de temor de nos affogarmos

nas lagrimas
,

que nella se derrama-

rão , e de que os soluços reprimao o
alento* Depois do Conde ter disposto

mdo o necessário «para a jornada, e

chegada a hora de partir, fez ajuntar

todos os de sua familia , aos quaes

encommendou o respeito , e pontua-

lidade , com que haviao de servir a

sua esposa ; e tomando a Golo (que
assim se chamava o seu Mordomo )

pela mão , o pôs diante delia , e lhe

disse

:

v
Ama*
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Amada , e querida prenda > já be

tempo de vos resolverdes a deixar

prantos , e demonstrações , aqui vos

deixo a Golo ; espero na sua fidtlida*

4e> que terd cuidado de vosso rega-

lo > e consolação , e assim vos peço

que o estimeis pelo muito que eu o

amo*
Ouvindo a Condeça estas razões,

lhe faltou o alento, e cahio desmaya-
çla. Acodirão todos a chamar sua al-

ma , que fazendo brecha em seu in«

nocenre peito
,

parecia partir-se por
ver partir seu esposo. Tornou em si

do parocisrno ; mas vendo-se encom-
mcndada ao Mordomo, lhe repetio o
desmayo. Reconhecendo o Conde

,
que

5ua ^mulher mostrava semblante pouco
alegre de se ver entregar a Golo , le-

vantou os olhos ao Ceo, e com vós

dolorosa disse : Sá a vós , Rainha dos

Anjos s e M#y de meu Redemptor
JESU Christo , deixo encommendada
minha doce esposa. Parti na boa hora ,

Sigifredo , para onde vos chama a
honra

,
que a de Genoveva se con-

ser~
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servará sem macula
, pois basta entre-

galla á que nasceo sem ella.

Não he de pouca admiração ver

quantas contradições tem o coração

do homem , c quão pouco advertido

lie para penetrar as malícias ; neste

mundo náo ha cousa mais árdua, do
que saber eleger amigos , e criados ,

e aonde o homem mais facilmente se

engana. O nosso Palatino o fez na opi-

nião, , que tinha de Golo
,

que não

era outro Joseph , assim como Geno*
veva não era outra mulher dePutifar,

como depois o mostrarão as aleivosas

acções do Mordomo.
Deixemos á parte, as lagrimas, e

prantos , e acompanhemos o nosso

guerreiro aos arrayaes do grande Car-

los Martelío , de quem foy com gran-

de honra recebido , e do mesmo mo-
do faremos relação da memorável ba-

talha , em que Sigifredp se achou mos»
trando seu grande valor ao tempo ,

que com muy esforçado , e heioico

animo a Princeza sua mulher batalha-

va em defensa da candidez de sua

alma. Já
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Já referimos como Carlos Martello

esperava a Abderrame junto de Toura
em hum plano , e formoso campo > que

parecia offerecer-lhe o seguro de suas

vitorias > e tendo entendido que o ini-

migo já havia formado o exercito, for-

mou o seu , tendo na retaguarda o rio

Loyre , e na vanguarda quatrocentos mil

Sarracenos , e para mais obrigar aos

seus a pelejarem., deo aos da Cidade
ordem de abrir somente as portas ao
vencedor : além disto pôs nos lados

do seu exercito seiscentos cavalleiros

esforçados com ordem de cortar as

pernas ao que intentasse largar o seu

posto , aonde havia de achar o mais
seguro asylo , e com hum incrível ar-

dor fez aos seus esta pratica.

Não ignoro , companheiros meus ,

osardente desejo
, que vos incita a

felejar , d, qual me não permitte fa*
zer^vos bum largo discurCo , nem me*
nos serd necessário dispor^vos com pa-
lavra para a gloria de vossos desejos

,

fiem tão pouco trazer*vos d memoria
ms proezas de vossos antepassados ,

que
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que vos deixarão exemplos de valor

para que vós d sua imitação os dei-

xeis aos vindouros \ e quando vós na*
át tendêssemos a nossos interesses , á
destruição de nossas casas , ao saco

de nossos povos , d ruina de nossas

Províncias aos gemidos de nossos fi*

lhos , e d honra de nossas mulheres \

nos havia de mover o zel> da Reli-

gião , e a vingança das ojfenças com*

mettidas contra nosso Deos por es*

tes bárbaros
,
que vem de tão remo*

tas terras offerecer-vis louros , e pal-

mas y e na minha opinião nunca me
persuadirei que vós queirais despre-

zar a Deos y que atégora adorastes ,

a Religião
y
que conservastes , os San-

tos
y
que venerastes os Templos > que

edificastes , e esses Altares f
quefun-

dastes : nem menos duvido , que vos

acheis promptos para transplantardes

vossa fé no meio da Barbaria , nem
que permittais d impiedade desses Mou-
ros pizirem com seus pés diante de
vossos olhos y e no centro de vossfr

pátria a mais preciosa cousa , que
pos-
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possuímos. Tenho por mui certo
,
que

este meu discurso haja dado a vida

a muitos pusillanimes , e adquirido

a maior parte de nossa victoria : e

assim y va/erosos companheiros , ide ,

e pelajay diante de S. Martinho > em
cuja defensa tomais as armas , e lem-

bray-vos que sois Francos , cuja glo-

ria não permitte outros limites mais
que os do Universo.

Julgando Carlos , que com mais

largo discurso affrouxaria o fogoso

valor, que reconhecia nos seus , fez

sinal , e como leões se arremeçárão a

fazer preza nos Sarracenos , e a hum
mesmo tempo Hude com seus Gas-

cões envestio a carruagem
, que jul-

gando Carlos sçrviria de grande con-

fusão ao inimigo, e dispôs primeiro,

e não se enganou
;
pois logo s£ ou*

virão prantos, e gemidos de nmlhe»
res , e mininos . que causarão grande
espanto aos Mouros , donde.se seguio

grande estrago , e mortandade.

Ficou o campo semeado com tre*

xentos e secente e cinco mil Sarrace-

nos
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nos mortos com o seu Capitão Ge-
neral , somente com perda de mil e
quinhentos Christãos. Os poucos Mou-
ros, que escaparão desta sanguinolenta

batalha, se ajuntarão com outro Rey
Mouro chamado Áucupa

,
que com

grande astúcia se retirou para Avi-
nhâo ; e querendo Carlos mostrar-se

aggradecido ao Ceo pela conseguida

vitoria, fez edificar huma Capella , á

qual chamou de Bello ; e asam co-

mo os soldados acharão ricos , e gran-

des despojos , também íoy justo pre-

miar | e honrar- o valor dos cavallei-

ros
,
que mais se tinhao avantejado nes-

ta grande batalha.

Depois de ter alcançado tão glo-

riosa vitoria , apresentarão a Martello

huma grande quantidade de ginetes ,

que se acharão no meyo dos despo-

jos ;• -são huns animaeszinhos negros

salpicados de manchas vermelhas „ e

pon rrofea de sua viroria instiruioíhu-

ma Ordem de Cavalleiras ; cuja divi-

za se compunha de três fuzis ; que

4ividiãò outras tantas rosas, á imita*

$ão
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ção da que levavão no escudo do Deos
Marte os antigos Francezes. Pendia do
extremo desta cadêa hum ginete se-

meado deflores de Hz; que assentava

sobre hum torrão com herva matizado

de flores verdes f alegrando a vista a va-

riedade de esmaltes sobre o meta! mais

puro, e rico* O numero dos Caval-

Jeiros foy de dezaseis , entre os quaes

Sigifredo foy hum dos primeiros , por
seu valor se ter avantejado nesta oc-

casião , e como fosse necessário alim-

par totalmente França desta infiel , e

barbara gente, resolveo-se a Martello

ir deitar aAucupa fora de Avinhao,
para onde ( como está dito) se retira-

ra depois da derrota. O nosso Palati-

no picado de gloria quiz- seguillo ; e

julgando que esta expedição tardaria

,algum tempo, mandou por hum seu

gentil-homem a Genoveva o collar , e

diviza da Ordem novamente instituí-

da com huma carta seguinte.

Esposa , e Senhora minha , se eu
dera credito á minha paciência sem
primeiro consultar minha memoria

,

C não
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não me queixaria de ter vivido , de»

pois qus as considerações da reputa*

çao se oppuzerão á liberdade de meus
contentamentos ; e para fatiar verda*

de contanâa as passadas felicidades

por presentes desgraças , nao me po*

derei lembrar do bem , que possui f

sem me considerar o mais despraca-

do dos homens* De que maneira cui-

dais , Senhora , que se achara minha
úlma entre o$ perigos da guerra com
a apprehenção de que nao hei de go+

%ar mais de vossa doce companhia !

Se a segurança ,
que tenho de viver

sempre em vossa memoria , e no mais
occulto de vosso coração me nao ani~

mara , muito tempo haveria que a
dor se tivera feito senhora de teàas

minhas potencias , e da razão , fal*

tando-lhe soccorra \ se esta confiança

me tem conservado a vida , porque

contra ella mostrou a morte horrí-

vel y e cruel semblante
,
julgando tri*

mtfar delia mui segura ; e ao temor 9

que de si mesmo se poderá recear ,

servio vosso casto peito de escudo de

dia-
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diamante , com que toda a Barbaria

junta não ousou a offender-me , mos-

trando-se também a morte mui dis-

creta só por vos não magoar \ e as-

sim , querida prenda , vivei sem o

cuidado
,
que ordinariamente aggra-

va o coração de quem finalmente amam
Lanfredo vos dará relação do feliz

suecesso de nossas armas , e a ra-

zão tãê justa
j
que me obriga a não

vos ver tão ceâo\ e sobre tudo vos
peço , amada filha ,

que enxugues vos-

sos olhos , e que vpssos suspiros não
me venhão buscar tão longe , se não
quereis , que julgue

, que não gostais
de me fazer companhia em minhas
prosperidades , rejeitando > que par-
ticipe de vossos contentamentos

; pa-
ra cujo ejfeito vos dedico , e mando
esse presente , com o qual o nosso Ge-
neral me honrou , não tendo pessoa
de mais estimação , a quem o possa
offerecer , ficando mtíy seguro que vos
ha de ser muito agradável ; com que
eu me darey por satisfeito , e tão des-

vanecido
> como se a fama publtcas-

C ii se
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se meus esclarecidos feitos , cu como
se se levantassem estatuas a meu he-

róico valor. Esta he a estimação ,

que desejo
,
que façais de meu af-

fcctuoso amor , e a Deos , vida mi-
nha , e conservay-ma

> pois he para
mim a mais precioia deste mundo.

Deixemos ao nosso Palatino seguir

os exercícios vitoriosos até a Pioven-

ça , e acompanhemos Lanfredo em
busca de sua Senhora , a qual a largas

jornadas , e com a brevidade
,

que

sempre permirtem as boas novas , se

poz em sua presença. Achava-se aPrin-

ceza Genoveva (para divertir suas

tristezas causadas pela ausência do Con-
de ) em hum jardim , cuja amenida-

de , e formosura já acima íicão exag-

geradas ,
quando lhe derao novas co-

mo hum gentii-homem as trazia de

seu marido ; e chegando á presença de

Genoveva vestido de negro , não sey

porque accidente
,
pouco faltou para

não cahir desmayada ; cobrou alento,

reconhecendo em seu semblante sinaes

de alegria , e alguma cousa sobresal-

ta-
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rada lhe perguntou como estava Sigi-

fredo. Respondeo o gentil-hohiem :

Esta carta Senhora •> o dirá melhor

do que eu ; e com huma prudente re-

verencia a pôs em suas mãos. Mui-
tas vezes a leo , causando a seu co-

ração grande alivio ; aguava! ho o
julgar a tardança do Conde. Fez. a

Lanfredo mil curiosas perguntas , a

que respondeo » que seu Senhor se

achava em Tours , e que cedo parti-

ria para Avinhão a sitiar os- Sarrace-

nos , que para lá se tinhão retirado
,

e dalli para Narbona contra hum Ca-
pitão Mouro

, que tinha esta forte

praça. Não causou á Condeça pouca
tristeza , augmentando-lhe também o
entender que outro Rey Sarraceno

chamado Amore vinha soccorrer aos

de sua nação y com que Genoveva
perdia a esperança de ver a seu ma-
rido antes de hum anno , e assim se

resolveo a despachar outra vez ao gen-
til-homem com a reposta % que era

deste theor.

Amado , e querido Senhor , da
grafi-
te



38 Portentosa Vida

grande consolação , que com a vossa
carta recebi, servirá de boa testi-

munha o que ma entregou : meu a-

mor , e ajfecto desejavão vossa tor*

nada, e a tardança causa novos cui*

dados a minha dor : não bastava , Se*

nhor , encobrir*me o tempo , em que

vos poderá esperar , sem me dar a
entender

,
que antes que vos veja ,

passara hum anno inteiro , e que se-

rá' depois de ter vencido huma hy-

dra
,
que cada dia torna a renascer?

E assim temo , Senhor , e amado es-

poso
,

que minhas afjliçoes durarão
em quanto minha vida durar. Não
deixa a pobre Genoveva de julgar ,

que amorte reservou a seu querido

Sigifredo entre tantos milhares de

homens , de que triunfou ; porque a

cegueira a privou do conhecimento de

tão preciosa vida \ de outra maneira

sem duvida tivera feito nella preza.

Já esta tormenta passou , mas nem
por isso meu coração deixa de se al-

terar em hum pego de temores : bem
mostrais vós 9

não os tendes de que
eu
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íu fique viuva. Consideray , amado
Sigifredo ,

que a fortuna he inccns*

tante , e enganosa ;
que sabeis vós ,

se os vilumbres destas honras não
sejao fogos , aonde ordinariamente os

homens se precipitão? Muito melhor

seria ter deixado sem premio vossas

proezas , do que obrigadas de novo a
novos successos. Eu não ignoro a jus*

tifa de vossas armas , e que o Céo

(se quer defender sua causa) está

obrigado a favoreceilas ; mas as ve-

zes permitte cahirnus nas mãos de

nossos inimigos para sermos vencidos

por elles talvez por castigo de nos-

sos peccados , ou para prova de nos~

sa paciência. Não he esta obstinação

contra a vontade de Decs , que busca
provas de nossa obediência , senão
que a rezao pede cuidardes de vós ,

como de mim mesma , e tende por cer-

to , que se vossa ausência fosse ne+

cessaria ao serviço , e honra de Deos ,

eu resignaria minha vontade a seus in-

teresses mais depressa do que aos meus>
sendo cousa injusta causar o mmor

pre-
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prejuízo d sua gloria , e ao presente
,

que em França consiste o favor de
tantas coroas , me resolvo a desejar
mais depressa suas ventagens

y do

que as minhas
j porque te eu consen-

tia em meus males , vós , Senhor , bem
conheceis vossos merecimentos

,
pars

que eu tenha . em pouco vossa ami-
zade j e sem duvida condenareis mi-

nha opinião se me faltara este co-

nhecimento
y e não me julgueis por

tão néscia, que não conheça
, que os

rios , correm de sangue inimigo , não

se misturem com o vosso , nem me-

nos que com huma pinga seria pos-

sível redimir a morte de todos esses

bárbaros. Todas estas imaginações

me persuadem a que tereis cuidado

de vossa vida sem a venturar tanto

vosso valor
,
pois pôde acontecer

,
que

com ella aventureis outras duas: por-

que se buscais todas as occasioes de

morrer , ao menos tende cuidado de

que ò fruto {que creyo trazer den-

tro em mim ) esteja fora do perigo

,

que lhe ameaça a sepultura.

Com
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Com muita dor se começou , e aca-

bou de escrever esta carra , a qual o

nosso Palatino recebeo no sitio, que

se tinha posto a Àvinhát) : não dei-

xou de se enternecer , e as ultimas

razões delia lhe chegarão á alma , en-

tendendo que sua mulher se achava

pejada
i

e deixando as demonstrações,

que o Conde pode fazer
, para que

outro ascomtemple, passarey'eu a re-

ferir a mais infiel, e aleivosa acção,
que já mais pode intentar hum cria-

do.

O Rey do Egypto não deo tanta

autboridade a Joseph , quanta Sigifre-

do antes de sua partida deixou a seu

Mordomo , o qual tinha grande res-

peito , e estimava a virtude de Geno-
veva todo o tempo

,
que o Conde es*

teve presente. Conta-se que o diaman-
te interposto á pedra iman , e ao fer-

ro estorva a acção , quero com isto

dizer
,

que Golo tivera- guardado o
decoro a Genoveva sem a ausência de
seu marido, julgando

, que diante de
seus olhos os de sua esposa não se

em-
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êmpregariáo em outra parte, ou talvez

por temor do castigo. E para dizer

a verdade , Genoveva era bastantememe
formosa por ser amada; porém para

ser requestada era muito honesta. Esta

razão deteve por algum tempo os las-

civos intentos de Golo , e em fim não

se podendo abraçar com mais discri-

ção ,
que a arvore Cesárea , suspira»

va , e queixava-se comsigo , sem se

atrever a declarar a enfermidade
, que

o inquietava ,
por lhe parecer incurá-

vel , perdendo tempo , e aventurando

a fortuna , se com sua lingua publi-

cava o que o coração encobria , e sem
duvida tivera vencido a sua paixão ,

se apresenta da causadora de sua quie-

tação o tivera estorvado.

Ajfasta-te , borboleta , não te che-

gues as chammas , se te não queres

precipitar , e perder.

Puzerão cm escravidão ao nossp

Mordomo seus torpes desejos , e ul-

timamente se animou , e resolveo a

descobrir suas contagiosas chammas a

que se achava , e ao innocente de seu

fo-
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fogo. Entrou na camera de Sua Se-

nhora , cuja grande modéstia perturbou

sua temeridade , temendo huma aspe-

ra reprehensão , e assim quiz deixar

para mais opportuna occasião seu de-

pravado intento ,
que pouco depois

declarou , manifestando seus desorde-

nados desejos. Foy pois o caso
, que

a Condcça tinha hum pintor , que
trabalhava nas galarias de palácio , e

entre outros retratos pintou o de Ge-
noveva ,

que não era dos menos vis-

tosos : (Genoveva; que havia de .ex-

ceder a todos ; sendo o original tão

belio. ) Fez chamar o Mordomo \ e

perguntou-lhe o que julgava daquella

pintura. E!ie que não buscava outros

meyós mais que os de declarar sua

affeiçao , folgava de ter encontrado

com esta occasião , e reconhecendo;

que os criados , e damas estavao al-

gum tanto apartados, lhe respondeo

:

Verdadeiramente , Senhora y que
nesta occasião achou o pincel bastan*

tes realces de sua gloria , não ha-

vendo belleza
> que se possa comparar

á
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d desta imagem , e quanto a mim eu
julgo que a ninguém

, que tenha vis-

ta , deixara de cativar seu cora-

ção.

Fallando nestes termos , tinha &
viíla pregada em Genoveva , dando
com seus suspiros bastantes indícios

de sua lasciva paixão. A Senhora o
entendeo logo ; porém com medo de
não parecer acautelada fez

,
que dis-

simulava, dando a entender, que não
comprehendia o que não ignorava. Es-

ta modéstia podia servir de incêndio

a huni3 estatua de mármore, e cren-

do
,

que seu discurso era bem claro

para se não entender; o recato de sua

Senhora may grande para não ser af-

fecrado ; e continuando tão mal seu

discurso , como o tinha começado ,

disse :

Mas dizei Senhora , se vossa sim-

ples pintura causa amor aos que vos

devem respeito , não perdoareis a hu-

ma pessoa , que quizzra adorar o seu

original ? Sem duvida que vossa bel-

leza he mui perfeita para ser tão

cru-
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cruel , e injusta por querer despre-

zar bum amor , a que os deoses obe-

decem. Esse faliar ( respondeo a Con-

deça ) he de idolatras , essas divin-

dades são ficções , e huma fabula to»

do esse amor. Ao menos não se pôde

negar ( replicou o Mordomo ) que to-

das estas falsas opiniões possão ser

contrarias a meus verdadeiros affe-

ctoss Desta maneira ( disse a Con-

de ca ) vós deveis de amar. ( Respon-

deo Golo : ) Sim Senhora , e a mais
preciosa cousa destemundo* ( Repli-

cou a Condeça : ) Verdadeiramente ,

se vossa inclinação se encaminhara a
quem eu poderá obrigar , e persua*
dir a vosso amor, empregara para a
satisfação de vosso desejo toda mi~
nha authoridade.

O* Genoveva , olhay que vossa lha-

neza , e bondade he menos grave do
que havia de ser, e vos poderá cau-

sar grande prejuízo. Este discurso re-

montou a Golo sobre *as estrellas
;
jul-

gando consentir a discreta dissimula-

ção de sua Senhora. Então foy quan-

do
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do mais ás claras seus suspiros pro-

nunciarão inscientes discursos , dizen-

do :

Minha Senhora , eu morro por vós%

Torsos ãffãgos renderão a comi anciã ,

que se oppunha d minha felicidade ,

porem agora
,
que por vossas razoes

reconheço que favoreceis meu inten-

to > me conto pelo mais ditoso homem
do mundo.

. A grande cólera
,
que sobreveyo á

Condeça ouvindo isto, lhe offuscou to-

dos os sentidos, e a privou do uso de

fallar ; mas depois de tornar em si

,

disse accesa em ira :

Pois como , atrevido criado , es-

sa he a fidelidade que promettestes

a vosso amo ? E que vosso desaforo

se tenha atrevido a por vossos las»

civos olhos em pessoa , que tanto

aborrece esse dehcto
\
quanto se vos

não arrependeis 3 o deseja castigar !

Não bastava advertir-vos de vossa

temeridade a dissimulação
, com que

eu vos escutava ! E assim guardai-

vos êutra Vez de ter pensamentos ,

se
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se tanto desejais vosso bem
,
quanto

ejfendeis a vossa obrigação s e tende

por certo que eu acharey mejos pa~

ra vos fazer desistir de vosso desa-

tino.

A grande cólera não permittio á

Condeça pronunciar roais palavra.

Deixo considerar sobre este sueces-

so como ficaria o Mordomo, o qual

vendo que os criados tinhão reparado

no desassocego da Condeça > resol»

veo deixar sua pertenção para melhor
opportunidade , e por evitar as sus-

peitas
,
que os que se achavíío algum

tanto apartados
,

poderião conceber ,

fez que dissimulava , e com disfar-

çadas palavras fallou á Princeza desta

maneira:

Se ha alguma falta , Senhora nis-

to de que me reprehendeis , espero
que merecera perdão , pois não se com-
tnetteo voluntariamente , e darey á
pessoa

, que se acha offendida tal
satifacão y que com facilidade perca o

desgosto.

Os que ouvirão estas palavras
\

(por-
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( porque não poderão ouvir as da Se-

nhora ) imaginarão
, que como Golo

era homem brutal , e colérico, teria

oftendido a alguém de casa , e pro-

mettia satisfazer as suas queixas. As*

sim passou este encontro porque ven-

do que sua empreza não tivera effeito,

se augmentou seu ódio, e intentos,

consegui lio com todas as dificulda-

des, que se lhe antepunhão, para cu-

jo fim maquinou huma das mais per-

niciosas calumnias
,

que pudérão ca-

ber em homem humano. Servia em
casa hum cosinheiro ; a quem por sua

boa vida, e virrudss tinha a Conde-
ça affeição ; neste alicerce intentou

Golo fundar todos os artifícios de sua

malícia para apagar o fogo ,
que o

inquietava. Reconhecendo, que (pelo

muito que a Condeça estimava ao co-

sinheiro) todos os outros criados lhe

querião mal, se resolveo a combatei^

de novo , e no caso de repulsa pôs

a castidade de Genoveva em suspei-

ta a quem o não pudesse duvidar :

sua prenhidão , e a inveja , que os ou-

tros
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tros criados tinhão ao cosinheiro., ser-

virão de pretexto á sua depravada ma-

licia* para mais corar sua calumnia. Hu-
ma tarde o aprazível do tempo con-

vidou a Condeça a tomar a viração

no jardim , e como andasse passeando

em huma de suas galarias algum tan-

to desviada das suas damas
,
quiz Go-

lo gozar desta occasião , e fingindo

ter algum negocio
,
que lhe commu*

nicar , chegou-se a ella , e depois de
ter usado de muitos preâmbulos , to*

dos dirigidos para tentar o vao f e

servir-se delles como espias na guer-

ra , e combate, que ordenava contra

a castidade de sua Senhora , relatan-

do immensidade de finezas, e allegan-

do as mais perversas razões
,
que sua

asquerosa paixão lhe pódc dictar ,

disse :

Estes discursos Senhora 9 não são
para vos obrigar a amar-me contra
vossa vontade ; são só , para que ou»
cais minha ultima petição > ameaçan-
do este ferro a minha vida , já que
vosso rigor não permitte d minha

D cens*
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constância conceder o que merece meu
amor , e assim terey por maypr dita

morrer de huma vez > do que xiver

egonizando*
Pronunciando estas palavras , íoy

tomar hum punhal nas mãos. Esta in-

solente arenga privou a sua Senhora

de todos os sentidos, a qual tor-

nando em si y lhe failou por estes ter-

mos.

Verdadeiramente , Golo
,
que eu

mepersuadia a que dizendo
,
que vosso

intento era tão atrevido , como inso-

lente , e dissimulando vossa presump-

çâoy vos Urieis ewlnd&do\ porém agora

reconhecendo
,

que minha demasiada
bondade vos serve de pouca emenda ,

e vos asseguro que se não desistis

de vosso proceder éu avisarey a meu
mando ,

para que castigue vossa in-

solência.

Oihay , ó Genoveva
,
que se vos-

so marido dá credito ás astúcias de

Golo j vos pôde esta palavra custar

a vida: mais seguro vos tivera sido,

gntes de a pronunciar , havella execu-

ta-
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tado ; bem se deixa ver que vossa sii>

geleza tem mais de cândida ,
que de

acautelada.

Amigo leitor , já he chegado o
tempo ; em que vereis padecer a in*

nocencia , e tomareis exemplo para

tolerar com paciência , e mansidão as

adversidades , a tragedia
t que vou a

contar , servirá de bastante motivo.

O nosso Mordomo resentido de ter

sido despresado, retirouse cheyo de
furor , e rayva : a este redemoinho
seguio huma desfeita tormenta. Poucos
dias depois fez Golo chamar a cious f

ou três dos criados , que lhe pareceo

tinháo ódio ao cosinlveiro
9

e com Ja»

grimas , e prantos de cocodrilo lhes

disse.

Amigos , eu vos -ião saberey exag*
gerar .a dor f que me obriga a des-

cobrirmos huma maldade, a qual eu
tivera encol- rto , st achara esperan-
ça de algum remédio , e verdadeira-
mente se q delicto da nossa' ame não
chegasse a ser escândalo publico , e

não se arriscasse a gloria de nosso
D ii amo ,
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amo , eu o encobriria • de boa vonta-
de $ por não publicar sua deshonra

,

e me envergonho de manifestar meus
pensamentos , não achando meios para
vos encobrir cousa , que vos he tão

notória
y

< Só os que não advertirão

nos ajfagos ,
que Genoveva fez a es-

se criado
,
podem ignorar sua mali~

cia y os que não tem ouvido suas con-

versações
,
podem duvidar de sua mal-

dade , e os que não repararão em suas

dissolutas acções , as poderão julgar

por innocentesi O ajjectado de suas
palavras , e libidinoso de suas vis-

tas , a desenvoltura de seus memyos ,

e a prenhidão são vozes , que publi-

cão nossa desgraça. E assim me pa-

rece já nosso apto deixou encarrega-

do d minha fidelidade o ter cuidado

de sua mulher , e conforme esta obri»

gação attender a suas acções ,
que

folgara forao occultas p^ra as dissi-

mular , e não suspeitar \ e assim me
parece * amigos ,

que he impossível %

que nossa ama tenha posto os olhos

em hum homem tão vil, sem haver si-

do
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do enfeitiçada, E resolvendo-me a to-

mar vosso conselho por ver se se pó-

de achar modo para occuitar a in-

fâmia desta casa quanto 'nos seja

possível : achando eu por mais con-

veniente pôr em huma enxovia a es-

se miserável cosinheiro até a tornada

de nosso amo , e a Condessa ( por evi-

tar que lhe noa escape , estando sol*

ta ) prendella no seu quarto tratan-
do-a com a mayor suavidade , que
hum delinquente poderá esperar , c

entre tanto avisar a nosso amo pa-
ra que com a mayor brevidade po«
nha o r&nedio

,
que achar que con-

vém,

CA-
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CAPITULO III.

Em que se trata da prisão em que

foi posto o misarável cosinheiro , e

também da torre aonde níeterao a

innoctnte Genoveva * aonde sentio

muitas affiiçoes , e nella pario o

seu minino.

T
JL Oda esta affcctada arenga não foy

para persuadir aos que se asseguravao

da innoccncia da Condeça mas só pa-

ra dar alguma apparente cor a huma
manifesta injustiça. Esta pois foy a

resolução, que se tomou contra este*

dous innocentes. Huma manhã (estan-

do Genoveva no seu leito ) mandou

Golo chamar o cosinheiro , e com pa-

lavras injuriosas lhe deo a entender f

quê nas iguarias da Senhora puxera

algum amoroso veneno com que a ti-

nha reduzido a gozar de sua pessoa.

Ao
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Ao pobre
:
Drogai ( que *$$sim se cha-

mava o cosinheiro) xúo bastou ju-

rar, e protestar ao Ceo , e á. terra o

estar innocente , e que sua Senhora
era a rnesm3 honestidade \ mas , co-

mo o Juiz estava inficionado, de sua

malícia y logo o mandou meter em
huma enxovia , e a hum mesmo tem-

po entrou na camera de Genoveva ,

e lhe referio tudo o que vinha de fa-

zer. A virtuosa Senhora nesta occa-

siao teve necessidade do auxilio di-

vino
,
pois lhe faltava o dos homens

,

os quaes todos seguião a opinião de
Golo» Levarao-na a huma torre

,
que

servia de cárcere, da qual podia ou-

vir os lastimosos prantos de Drogara

sem os poder remediar , e em fim

para explicar as afflições de Genove-
va , seria necessário achar-se com atri-

bulação com que ella estava, deixan-
do eu de as exprimir para melhor a

mediar ; só direy que poderiao apres-

sar a vida de huma mulher pejada de
oiro mezes , se lhe não fora favorá-

vel o Ceo; em quem esperava a can-
so-
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solação de ver castigada esta maldade.
Algumas vezes se esforçava lançar seus

suspiros fora da prizao
, queixando-se

amorosamente desta maneira.

Pois como meu Deos , permittis
que eu padeça tantos males , conhe-

cendo minha innocencia ? Senhor , em
que vos offendi i Parece-me que pelo

zelo , que tive a vosso serviço , me-
recia melhor paga , e menos rigor :

como > Senhor , não achastes mais
suave castigo

.

9 e menos afrontoso}
Níh bastava para prova de minha
paciência castigar-n-e com a perda de

minha fazenda ? Não poderá huma
enfermidade supprir as minhas offen-

sas , e para tentar minha fidelidade

a morte de meus pats ,
• ou minha ?

Todas estas perdas estimara em pou-

co , se com ellas vossa justiça se ti-

vera contentado , e vos ficara mui
obrigada , avaliando-as como regalos

em comparação dos males
,

que pa-

deço \ e todas quantas poderá ter

feito , estimaria *e1n pouco : mas per-
' der cousa

7
que não se pode recupe-

rar y



de Santa Genoveva. 57

rar , senão milagrosamente , me he

muy sensível e ao menos meu Deos 9

se me não quereis conceder esta gra-

ça ,
que vos peço , necessitando tan+

to delia , não permittais , Senhor ,

que o fruto , que trago dentro em
mim , seja oppri;,rido , e fazei-lhe a
graça de que possa ver a vossa di-

vina luz ) e a do dia , ainda que eu

padeça nas trevas de huma escura

prizao \
que so a mim me- dem os

golpes , e que eu não seja calumnia-

da, e elle izento da affronta\ que

me tirem a vida 9 e elle jique com
el!a\ esperando em vossa misericór-

dia que algum dia fareis notório co-

mo may foi infeliz ,
porém não cul-

pada ;
perseguida , mas sem razão

calumniada y e sem delicio cmâena-
da injustamente : porque com isto fi-

carão minhas cinzas satisfeitas de

meus inimigos , e meu coraçao conso-

lado. Espero , Senhor , que me haveis

de conceder o que vos peço para ali*

vio de meu mal , e terei por bem af-

fogar-me em minhas lagrimas por

não
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não ter permittido abrazar-me em
hum iIlícito fogo , de vos tanto abor*>
recido.

Desta maneira se queixava , c suspi-
rava â innoceute Condeça de noite , e
de dia, sem esperar alivio mais que o
do Ceo

,
pois do dos* homens estava táo

alhêa. Só Golo era o dragão
,
que guar-

dava o precioso thesouro , em que ti-

nha depositado seu depravado coração,
costumava ír ver a Genoveva, a qual
recebia suas insolentes visitas com maior
tormento do que lhe fazia padecer ,

c se antes achava repugnância em seus

intentos , depois achava mayores dif-

iculdades , e ultimamente a Condeça
mudou sua dissimulação em justas in-

dignações ; se Golo a pertendia ani-

mar , cila o tratava com injurias ; se

lhe. fazia promessas , elia as despre-
zava , se a procurava affagar , ella fu.

gia ; se chegava a tocar-lhe , ella da-
va gtitos , e desesperado lhe disse

,

que estranhava o negar-lhc o que hum
immundo cosinheiro alcançara , e com
que vergonha o havia de encobrir.

Ou-
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Ouvindo a Gondeça estas raz6es , não

se podia refrear ; e respondendo com
a cólera, que suas insolências lhe pro*

curavão , dizia :

Traidor aleivoso , não basta o te*

res-me reduzido a tão miserável es-

tado , sem me des honrares , e faze-
res adultera ? Atégora eu te tive por

maligno , mas já te julgo feio mais

cruel , e tyranno dos homens : acaba

já , pérfido com tuas crueldades : a
castidade pçdeceo mukas vezes mar-
tyrio , e estou resoluta a padecello

antes , do que pernútttr que logres

teus intentos.

Este desgraçado
, julgando que a

virtude desta Santa Princeza era gran-

de para cornmerter offensas , intentou

com .pretexto de casamento encobrir

sua maldade deitando faina, que que-

rendo o Palatino voltar-se , se embar-

cara , e sobrevindo huma tormenta ,

se tinha aíFogado , e para que Geno-
veva se certificasse do suecesso , fin-

gio humas cartas , em que se fazia

menção , e com grande astúcia fez ,

que
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que chegassem á sua mão com segu-

rança de que certiíkando-se da mor-
te de seu marido , a reduziria á sua

vontade
;
porém a Rainha dos Anjos

revelou esta maldade a Genoveva , a

qual animada contra o Mordomo , fal-

lando-ihe em casamento , o despedio

pondo-lhe as mãos em sua desaver-

gonhada cara. Com que vendo frus-

trada sua empreza , acodio á que lhe

tinha servido de ama , ( merecedora

de qualquer castigo , somente por lhe

ter dado de mamar) desta mulher se

sérvio Golo paraiievar o que era ne*

ccssario á Princeza em sua prizão ,

(tendo-a primeiro instruído, para que

com persuações a reduzisse a seu a-

íríor ) julgando enganar a huma mu-
lher pelos mesmos meyos , por onde
o demónio enganou ao homem , po-

rém elle mesmo foi o enganado, achan-

do-a como penha combatida de tem-

pestuosas ondas ,
que porfião a tra-

balhar em vão. Finalmente nem amea-

ças, nem mimos, nem afFagos , .nem

crueldade , nem violência , nem astú-

cias
j,
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cias , forão bastantes para conquistar

huraa alma tão fortalecida dè virtudes.

Chegou-sc o firn do parto , p«ra on-

de concorrerão em lugar de auxílios

infinitas dores , que misturadas com
prantos poderão enternecer as mesmas
feras: e quem poderá sem os acom-
panhar com mil lagrimas referir es-

ta afflicção , considerando , que huma
tal Princeza mulher de hum poderoso

Palatino, creada entre tantas delicias ,

e regalos, havia de parir sem parteira,

e falta de todo o humano soccorro ?

Mas em fim assistida do Divino , pá-

rio hum minino, a quem tomando-o
entre os braços , fallava enternecida-

mente , como se o filho fora capaz de
sentir males da mãy.

Oh pobre criança
, ( dizia ) quan»

tas dures me causou a tua innocencia^

e quantas adversidades te farão fa-
decer as minhas misérias.
• Esta Santa Princeza, temendo que
o aperto , e necessidade , em que se

achava, privassem ao minimo da vi-

da , e juntamente da divina graça ,

re-
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resolveo*se a-bautizallo f pondo-lhc o
nome de Tristão , pois nascera entre

tantas trisrezas
,

para o que não lhe

faltava a agua
;
porque em falta delia

bera puderãosupprir dousjordoes
,
que

seus olhos formavão , e o triste co-

ração pronunciar as palavras por com-
prir com a forma , servindo os An-
jos de Padrinho ,

pois foi creado de

Deos hum pouco menor do que cl-

]es. Envolveo entre huns pobres guar-

danapos
, ( que acaso esquecerão na

prizão por descuido ) assim como a

necessidade 5 e o tempo permittirão.

A ama avisou a Golo como já ti-

nha na torre dous prezos t e que a

Princeza se achava mui afflicta , aon-

de a piedade achou entrada \ não a

tendo achado até então ;
porque fez

brecha em sua alma com alguma com-
paixão, ordenando, que se lhe aceres*

centasse o pão
, já que se angmen-

uva a família : e quánro a mim cre-

yo que foi por mais entreter sua pai-

xão, e conservar a vida de Genoveva
para mais a fazer padecer,

A
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A mais galharda , e robusta com*
preição poderão abater tantas misérias,

mas o Ceo usou com Genoveva de raras

maravilhas; pois passadas a& dores do
parto, e as de suas adversidades, ap-

pareceo inui clara , e formosa á imi-

tação da flor
,

que quanto mais ma-
noseada fica com mais formoso lus-

tre. O Mordomo entrou no escuro

calabouço, e achando nellâ novos res-

plandores , ficou absorto de ver tanta

formosura , e tentando de novo a for-

tuna , achou a virtude de Genoveva
tão constante , e resoluta a morrer
niaís depressa

, padecendo infinitos tra-

balhos , do que comprar com o pre-

ço de sua honra muitas delicias \ e
Golo vendo-se frustrado de seu asque-
roso intento , resoiveo-s£ a pôr no ul-

timo risco súa fortuna.

Tudo que passava em sua casa

ignorava Sigifredo , e o Mordomo se

quiz anticipar dando-lhe parte ( enco-
brindo a verdade) de tudo o que lhe
pode representar a sua aleivosa idéa*

Já tinhão passado dous mezes de par-

to
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to de Genoveva
, quando instruindo

a hum dos criados o mais seu confi-

dente ( corando sua maldade ) o maa-
dou ao Palatino com huma carta, que
continha estas breves razões.

Senhor , se a apprehenção me não
obrigara a publicar huma infâmia ,

que deveria occultar , eu confiaria

deste papel hum grande segredo : só

direi que a todos os de vossa fami»
lia , e particularmente ao portador

lhe são assas notórias as diligencias,

que fiz , e os artifícios , que engana-

rão minha prudência , não necessitan-

do de testimunhas
,
para que em mi*

nha fidelidade não haja suspeita , e

para que meu zelo seja. estimado ; e

assim , Senhor podereis dar credito a
tudo 5 que o portador vos disser , por

quem me avisareis com brevidade do

que hei de fazer*

Já fica dito como Sigifredo se acha-

va no sitio 4Q Avinhão ao tempo ,

que recebeo de sua mulher as pri-

meiras novas , e depois de o ter rei**
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dido , foi Carlos 3V![artello a Narbo-

na , aonde Anthime se tinha recolhi-

do , reduzindo-a a si mesmo. O va-

lor , e prudência deste grande Capi-

tão se avantajarão na sanguinolenta ba-

talha dos Tours , e na preza destas

duas Cidades ; porém aonde se mos-

trarão com mayor esplendor foi na

derrota de Amor Rey Sarraceno , o
qual vindo soccorrer aos de sua na-

ção , cahio nas mãos de Martello , e

com toda a sua gente morreo sem al-

gum escapar. Esta ultima batalha co-

roou a Martello de maior gloria , do
que a primeira , mas custou-lhe mais
cara ,

porque além de muitos mortos
ficarão , da sua Fidalguia muitos feri-

dos , entra os quaes hum delles foi

Sigifredo , obrigando-o a ferida estar

muito tempo em huma Villa de Lan-
guidoc aonde recebeo às novas

, que
a aleivosia de Goio tinha inventado.

A transformação de Acteon não cau-
sou tanto assombro , como as novas
deste correio ao nosso Palatino, per-

meditando cruéis vinganças mudando*
E se
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se sua admiração em coiera ? c a esta

seguia hum raivoso fuior, e dizia.

Oh infiel , e perversa mulher
, que

tão afrontosamente escureceste a glo-

ria , que entre tantos trabalhos , e

perigos procurei adquirir , e ser vin-

do-te de cautelas para encobrir tua
maldade , ofendeste a piedade com
tão torpes acções , e em fim não fií

^este caso de minha honra ! Porém
eu tão pouco reservarei nem huma só

pinga de teu sangue , nem menos do

do filho ,
que deste ao mundo , só pa-

ra servir de algoz a teu delicto.

Mas mudando outra vez de dis-

curso , e considerando a honestidade

,

e modéstia de sua mulher , dizia :

Não 5
não he possível

,
que Ge»

novtva me tenha feito esta traição \

porque sempre reconheci suas acções

cheias de virtude
5

e a seu amor
tão puro , como perfeito. ( E vol-

tando-se ao mensageiro , lhe pergun*

tou : ) Ânúgd y
dizeiAne

,
que tempo

haverá 9 que aquella dissoluta mu-
lher pario. ( Respondeo o criado : )

Se-
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Senhor , haverd perto de hum mess.

Aqui foi aonde a malícia de Golo
tinha trabalhado , porque por pôr a

Condessa em huma evidente suspeita

contra sua castidade , sinalou o termo

de dez mezes depois da partida de seu

senhor. Tudo poderá ter succedido
,

e ficar Genoveva innocente porque a

Filosofia 3 e experiência nos ensinão
,

que as mulheres podem trazer o seu

fructo dez, e onze mezes; e se acha

que algumas o trouxerão até os quin-

ze , e dezaseis mezes; e como isto lie

fora do uso commum , Sigifredo se

pérsuadio
,
que fora contra a hones-

tidade , e decoro , não obstante que
as grandes virtudes de Genoveva pu-
dérão estorvar estas suspeitas nem por
isso sua grande formosura deixa de as

incitar, e por certo he de admirar que
ás *6?ç$ a prudência se defrauda a si

mesma. Ultimamente tudo o que o Pa-
latino pode conceber por provas da
innocencia de sua nruHier , foiáo as

.conjecturas, que fez de sua confusão,
dizendo que sua honestidade era rauy

E ii af.
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affecrada , sua prudência artificiosa
t

sua devoção fingida , e que suas vir-

tudes erao disfarçados vicios , e assim

rão he de maravilhar , se elle mes-

mo deu conçenso á sua própria des-

graça.

Depois que Sigifredo teve preme-
ditado o castigo

,
que merecia hum

deiicto ,
que elle mesmo cornmeueca

só pela facilidade
5

que teve em lhe

dar credito , despachou o criado com
ordem de ter a sua mulher em hu-^

ma prizão muy apertada, sem permit-

tir
,
que alguma pessoa chegasse a el-

la , e que tocante ao cosinheiro buscas-

se o mais atroz castigo j assim como seu

abominável crime merecia, O Mordo-
mo recebeo com alegria este mandado;
e para o executar a seu parecer com
mais cautela , lhe fez preparar hum
bocado ?

com que rnuy depressa o
privou de provar de outros. Esta he

a primeira scena danosa sanguinolen-

ta tragedia. Nem por isso Golo ficou

satisfeito com o sangue desta inno-^

cente victimaj porque passando a mayor*

cru-
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crueldade , com as horrendas , e con-

tinuas vizões de Drogan 5 que se lhe

não apartaváo da vista , e temendo
que Sigifredo descobrisse sua malda-

de; e a innocencia de Genoveva, jul-

gou ser já tempo de busca r meyos pa-

ra o fim de sua total ruina.

Neste tempo teve aviso de que o
Conde estava de volta para fazer jor-

nada, e foi encontrar-se com eile para

a parte de Argentina, Junto desta gran-

diosa Cidade tinha sua casa huma velha

irmã da ama
,
que dera de mamar a

Golo, e huma das maisfamosas feiti-

ceiras , que virão aquelles séculos; Foi

buscalla para lhe consultar seu infer-

nal intento, e manifestar-lhe o aperto,

em que se achava , untou-lhe as mãos
com que a obrigou a prometter de
fazer ver a Sigifredo com seus olhos
cousas

, que nunca tinhão succedido.
Com esta promessa foi avistar-se com
seu amo, que o recebeo com mostras
de agiado , e ; retirando-o só por só
lhe perguntou o lamentável esrado de
sua casa. Aqui foy aonde suas fingi-

das
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.das Jagrimas , e soluços o poderão
ter feico complice de sua traição y

não podendo sem mil suspiros pro-
nunciar palavra ; e ultimamente de-

pois de hum largo discurso mistu-

rado de affiições lhes fez fingida rela-

ção do que tinha passado, e que por
evitar escândalo fizera matar ao cosi»

nhciro Drogan com toda a cautella ,

e segredo. Louvou muito Sigifredo

sua prudência , e curioso de saber

tod^s as circunstancias
,

perguntava

cada hum .em particular , e temendo
Golo ser colhido, ihe disse : Tenha
por certo, Senhor y que não duvida»
reis da fidelidade , com que ategora

vos servi i
mus se por outra via vor

quereis, satisfazer $ e certificar de

todo o caso
3

aqui perto vive kuma.

mulher tnuy sabia
?
a qual muy cia-

ramerde vos mostrara como ?em pas-

sado.

Esta promessa moveo a Sigifredo

a.huma curiosidade
,

que depois ihe

causou muitos pezares. Pedio que o

conduzisse aonde estava ., -e com todo

o
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o segredo se forao sós a casa da en-

cantadora. O Palatino lhe pôs nas mãos
quantidade de dinheiro . para qúe lhe

fizesse ver tudo o que em sua ausência

passara entre sua famiiia. Esta astuta

feiticeira para fazer que com mayor fer-

vor crescesse a curiosidade de Sigiíre-

do para saber o que desejava , fingio

com muitas razões grandes difficuldades

de o contentar em cousas
,
que lhe po-

derião causar mayor inconveniente em
as saber 4 do que proveito em as enco.

br ir , e allegava que liu ma.desgraça não
se sente tanto, quando he duvidosa J

coiyio quando he manifesta. Tudo isto

dizia a maliciosa Maga para dar a Si-

gifredo mayor occasiao de se enganar
com o fazer desejar nuis : em fim fez-

se persuadir , e vendo :o já resoluto
,

os tomou pela mão, e juntos os con-
cnizio a hum lugar subterrâneo , aon-
de acharão duas velas de cebo verde
accesas

, que parecia officina do mes-
mo inferno. Fez no chão com huma
varinha dous círculos

?
nos quais fez

pôr a ambos , e em hum alguidar

cheyo
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cheyo de agua pôs hum espelho , pro*
nunciando sobre elle certas palavras

,

cujo horror Fazia arripiar os cabellos ,

e depois disto deu recuando três vol-

tas ao redor , assoprando outras tan-

tas sobre o alguidar ; e socegada a

agua , fez que o Conde se chegasse

,

e inclinasse três vezes
,
pondo a vista

no espelho. A primeira vez vio a sua

mulher que com semblante rizonho, e

amoroso fallava ao cosinheiro : a se-

gunda vio como com suas mãos lhe

concertava o cabello
; porém a ter-

ceira vio cousas tão vergonhosas, que
os castos termos. Deixo agora consi-

derar o furor , que este infernal cala-

bouço causaria a Sigifredo , incitando-o

sua dor a cruéis vinganças. Não ha

cousa melhor para aplacar o furor de

hum elefante, do que por-Ihe em sua

presença numa ovelha ; e assim Golo
temendo

,
que seu senhor se amançss»

se com a de sua mulher, tratou de

]ha tirar diante de seus olhos , acon-

selhando-o , que com a msyor cau-

tella se disfizesse delia , sem chegar

a
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a termos ,
que sua justa cólera casti-

gasse o delicto , e que entretanto que
dava a ordem a alguém para a exe-

cução podia a pequenas jornadas tor-

nar para casa. Xouvou muito o con-

selho , e como Sigifredo sempre ha-

via tido por segura a fidelidade de

Golo , que com infernal destreza fa-

zia crer hum leal zelo ao Conde , o
qual ignorando ser elle principal per-

sonagem desta aleivosa , e miserável

tragedia , lhe encarregou a execução
de Golo , ainda que fingidamente , mos-
trou pouco gosto disso.

Tanto que chegou a casa o desco-

brio á sua ama com ordem de o ter

em segredo
j
porém a Providencia di-

vina não permittio
,

que fosse mais

acautelada, do que as outras mulheres,
que ás vezes não sabem cousa do que

encobrem , nem menos occultao , se-

não aquillo queignorao, porque ape-

nas ouvio o segredo, quando eíla o
descobrio a sua filha, que para o ser

de tão perversa mny não deixava de
ter algumas propriedades dignas de

lou*
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louvor , e sobre tndo o compadecer-
se das misérias de Genoveva , a qual

reparando em que a rapariga chorava,
perguntou a causa de suas lagrimas.

(J Senhora > (respondeo) já vossa
morte está certa y e chegada

,
por quan-

to o Mordomo recebeo ordem de meu
Senhor para vos mandar matar. En-
tão respondeo a Condessa : Minina ,

não te afjiijas , que ambas temos bas-

tante occâsião de nos alegraremos ,

porque muitas vezes pedi esse fa-
vor ao Ceo ; mas dizeme i

Sabes aca-

so o que se jard do meu pobre mini-

no ? Senhora
, ( Respondeo a rapari-

ga ) também dizem que ha de mor-

rer comvosco. Genoveva ficou atónita

ouvindo estas palavras , e a primeira ,

que a dor tiie permitio pronunciar ,

foi esta : Pois como , meu Deos per-

mitiireis que esta criança , que não.

sabe peccar , seja affligida só por

ser desgraçada ? Pronunciando estas

queixas , e apertando-o entre seus bra-

ços , banhava com enternecidas lagri-

mas suas tenras faces y
e voltando-se

pa-
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para a rapariga , lhe disse : Não sei

se te poderá pedir amais desgraçada

das mulheres , que lhe queiras fazer
hum favor , e poderás sem algum ris-

co , ou perigo
5

e he
,
que tornando es~

tas chaves , entres no meu retrete
,

e depois de escolheres para ti as joyas
y

que quiseres , me tragas tinta , e

papel. Pazeme esta mercê pela ulti-

ma
3
que te peço. A rapariga o fez

assim v e depois de Genoveva ter es-

crito hum papel , lhe pedio que vol-

tasse , e o misturasse entre os outros

do Conde.

Apenas o seguinte dia começou seu

crespuciiío
,
quando Golo encarregou a

dous dos criados mais atrevidos, que
com todo o segredo levassem a Geno-
veva, "e o minino ao visinho bosque , e

que depois de os terem privado das

vidas
5
deitassem seus corpos feitos em

quartos dentro no rio Mossela , e que
para mayor prova desta craeí execu-

ção havião
, de' trazer a lingiía desta

maldita mulher ? Este titulo dava á

nossa Santa Princeza ? E não poden-

do
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do replicar ao mandado , que tinha

authoridade de se fazer obedecer fo-

rao á prizão , e despindo a pobre Se-

nhora de suas roupas, a cobrirão com
huns trapos velhos , e nesta forma a

levarão ao tromento. Parece-me ami-

go leitor, que quererás perguntar, se

a Divina providencia attende ás ac-

ções dos homens. A que te respondo ,

dizendo que o Ceo não tem tantas

estrellas , como olhos abertos para des-

cobrir nossos intentos , e quando nos

parece
,

que dorme mui descuidado

no oieyo de nossas tribulações , então

he quando mais vela mostrando cla-

ros argumentos de seu amor para vos

salvar. Tornemos á nossa pobre Ge-
noveva

;
que levando o seu rninino.

(como outra Agar) entre os braços,

hia marchando entre dous algozes. Para

referir este espectáculo tão digno de

compaixão , seria necessária a eloquên-

cia de rodos os Oradores; direy que

sua grande dor não lhe tinha permitti-

do até então fallar palavra , e voltando

a vista para o Castello pronunciou,

estas. A
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Aãeos * triste Castelh
,
que bem

mostras ser hum dos Romanas , pois

encantas os homens , e os reduzes a
fomentar a maldade , e a perseguir

a innocencia : e vós outros torreões

com vossas grimpas , que confusamen-

te pareceis de longe esferas , sede*

me boas testimunhas , e certificay

meu esposo quando chegar
, que por

lhe guardar fidelidade vou a perder

a vida* E vós formosojardim * ador-

nado de fontes , e arvoredos
,
permit-

li as aves que habitão nesses ramos ,

que manifestem a Sigtfredo com me-
lodia rouca , e triste , que morre a
infeliz, Genoveva

, porém honrada*

Adeos cândidos cysnes , e cantai mi-
nhas exéquias , porque morro por con*

servar a pureza de minha alma. A-
deos

,
frondosos alemos , que regalados

das verdes heras, e agradecidos es-

tendeis os braços , avizay a meu es-

poso que só a malícia , e a calumnia
me apartão dos seus. Adeos , doces

abelhas
,

juradas inimigas dos que
intentão violar a castidade ; mostray

ao
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ao Conde com vosso colérico sussur-

ro , que Genoveva morre por conser-

var a sua. E finalmente protesto a
todas quantas cousas se encerrao nes-

sa reàondesa privadas de alma
,
que

accusem a minha se faltou d lealda-

de \ e que a vozes publiquem a mi-

nha virtude , se me achao innocente ;

e fieay-vos com Deos para sempre. *

Corrião parelhas com seus prantos

(banhando^suas faces) enternecidas la-

grimas , não por perder á vida , mas
por não achar meio para deixar de ser

chorada
5
e para evitar o sentimento

de golpe tão fatal havia de preceder

huma virtude divina
;
porque a perda

da vida he menos estimada do que a

da honra
,
que sendo principal parte

da alma , sempre fica inurtortal.

Checadas as duas victimas a huma
paragem (que aquelle bosque encerra-

va própria para o sacrifício) adorna-

da de murtas , e ciprestes , e outros

fúnebres ramo? ^ cadafalso em fim In-

justo , e cruel como os juizes aonde

hum dos algozes disse á Gôndeca :b
Es-
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liste lugar 1 senhora , he o que

meu Senhor determinou para vos dar
a morte , e se he delicto obedecer ao

amo pedimos perdão.

E levantando o curello
,
quiz exe-

cutar o golpe no tenro mimno. Ao
mesmo tempo acodio a Condeça a

deter o braço , pedindo com anciã
,

que a matassem primeiro por não mor-
rer duas vezes , vendo morrer ao mi-
nino ; e voltando os olhos para o Ceo ;

dizia com soluços:

Pois como , meu Deos vos esque-

ceis que vós mesmo impozestes a ley

de que nos antigos sacrifícios não se

haviao de degollar o cordeiro , e a
mãy em hum dia por parecer cruel-

dade , e agora , Senhor % me privais

desta ley , sem reservar a mãy , nem
o filho ! Mas se vós gostais disso ,

perca a ley sua força , e morramos
ambos.

Oh quanto pode huma desgraçada

belleza para enternecer hum coração

de bronze ! Poder-se-ha crer que os

mesmos que Golo eseolheo para tira-

rem
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rem a vida a Genoveva , forão os que
lha conservarão ? Porque as ultimas

palavras
,
que pronunciou , fizerão tan-

ta força ,
que a compaixão de hum

obrigou a dizer ao outro

:

Amigo para que queremos banhar
nossas mãos em tão illustre sangue ?

Deixemo-la viver a que não vimosja-

zer acção digna de tão barbara mor-
te ; bastantemente sua modéstia , e

paciência mostrão ser innocente : p$*
dera ser que algum dia se publique

sua virtude , e então se mude ó nos*

so estado em mayor dita.

Dificultosamente se poderá julgar

quem teve então mayor sentimento

,

ou os que lhe haviáo de tirar a vida

,

cu a que a havia de perder \ não ob-

stante a afflicção de não ver degollar

a hum minino tão tenro , obrigou a

Genoveva a viver desgraçada, persua-

dindo-se que a necessidade não a fa-

ria morrer com menos temor do que

o cutellò. Com esta resolução pedirão

á Condessa
,

que se affastasse para

dentro do bosque de modo ,
que Si-
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gifredo não podesse entender ,. que fi-

cava com a vida, por evitarem o da-

no i
que se lhes podia seguir. Não

era difficultoso dar-lhes gosto a esta

suplica , antes muy fácil esconder-se

em huma brenha ,
que só servia de

hospício , e recolhimento aos ursos ,

leopardos , e a outras feras , lugar f

que para se passar pelo meyo , cau-

saria horror aos tmis animosos , e em
fim morada do silencio , se o não en-

teromperão os uvos de lobos , os gri-

tos dos mochos, e gemidos de outras

aves , e feras que depois augmentárão
a dor de Genoveva.

Os prognósticos da inclinação
,
que

nosso Senhor vos deu em vossa pri-

meira idade para alivio de vossas pre-

sentes calamidades , já saõ acabados,

e^ chegada a hora de gozardes o que
com tanto affecto outras vezes dese-

jastes. Ide na boa hora , Genoveva

,

e entray no noviciado , e companhia
das feras. Voltando-se os piedosos al-

gozes pari ocastello, sobreveyo hum
accidente f que os fez arrepender de

F sua
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sua compaixão ; porque lembrando-se
do que Golo lhes mandara

, (que pa-

ra mostras de sua fidelidade havião de
trazer a lingua de Genoveva) apres-

sarão outra vez o passo até o bosque
para executarem o que a compaixão
lhes estorvara j mas Deos , a cujo

cargo estava o guardar as vidas dos

nossos desterrados, permittio que en-

contrassem no caminho hum cachori-

lho j o qual perdeo a lingua por li-

vrar a vida de sua senhora. Chegarão
ao Castello ; e Golo se aiegrou muy-
to com as novas da execução , e a

hum mesmo tempo deu parte ao Pa-

latino , o qual para se esquecer ds to»

das as lembranças , que lhe podessem
manifestar a de Genoveva , buscava

modos para se divertir já com a ca-

ça, já com outros exercícios, recrea-

ções. Hum dia estando engolfado em
varias imaginaçoens de suas misérias

contou ao seu Mordomo ter sonhado

na noite antecedente, que hum disfor-

me dragão arrebatara a sua mulher de

sua companhia.
Go*
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Golo ( que sempre estaVa prom-

pto para o atalhar ) respondeo

:

Verdadeiramente , Senhor , que

esse sonho mostra com evidencia vos-

sa desgraça \ esse dragão que dizeis ,

he Drogan ;
porque no nome ha pou-

ca àifferença % e he o mesmo , que

contra sua obrigação commettto cri-

me tão abominável , e aleyvoso\ e se

as historias nos não enganão , se acha
terem muitos homens sonhado o mes-
mo , ou quando a insolência de suas
mulheres as fazia adulteras , ou quan-
do a violência de amorosa paixão as
obrigava a esta maldade , e assim , se-

nhor , importa-vos desterrar de vossa
idêa essas imaginações que não ser-

vem senão para inquietar vosso es-

pirito. Esquecey-vos senhor , da que
com tanto atrevimento maculou vos-

sa honra , e procurai vosso descanço ;

poraue esses sentimentos tão malfun-
dados não vos podem servirM

, senão
de inquietações.

Deixemos ao Conde buscar modos
para divertir sua melancolia, e tor-

F ii nc-
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nemos a ver o que Genoveva faz den-
tro na brenha , aonde os deus criados

a deixarão
\
porque tanto que se apar-

tou delies , temendo que não mudas-
sem de resolução , apressou seus pas-

sos para se acoitar dentro no bosque,
e a poucos encontrou com o rio, que
passava pelo pé do Castèllo, em cu-

jas ondas arremeçou o arinel, que Si-

gifrèdo lhe tinha dado antes de sua

jornada ,
protestando não querer ter

coriísigo testemunhas de huma vktu-

de
,
que lhe custara tão cara , e entran-

do no mais escuro do bosque , pro-

curava buscar algum retiro, que lhe

podesse servir de defensa contçg as

feras » e reparo contra as inclemências

dó Ceo. Gonsiderando-se já em lugar

desVituida do soccorro dos homens
,

ouvia hnma vós, que as penhas, da-

quelle monte anemedavao dizendo:

Genoveva , não tenhas temor al-

gu*n j
porque eu terey cuidado de ti

y

e do teu filho. -

Confiada nesta promessa adiantou-

sc sem encontrar alguma cousa , que

lhe
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lhe podesse' servir de consolação, pas-

sou dous dias com muita tribulação,

sem que cousa creada mitigasse sua

dor mais que só a liberdade de se

queyxar: se seus males affligião , os

do minino lhe erão intoleráveis; e não

sei que paciência se poderia reprimir

no meyo de tantas calamidades. O
dia não se mostrava, senão para in-

diciar o horror do sitio; a noite en-

chia seu espirito de sombras , e seus

olhos de trevas. Não pe lhe represen-

tava cousa á imaginação
,
que não fos-

se chea de temores : as folhas , que
hum brando ventinho movia, lhe pa«

recião ser monstros mais ferozes do
que os da Lyhia ; o cuidado do seu

Tristão augmenuva suas affiiçóes , ven-

do que passara duas noites reclinado

junto de hum carvalho, servindo-lhe
de berço huma pouca de grama , e
de abrigo huns ramos: todos os ac-

cidentes, que lhe podéra sobrevir, ti-

nha na imaginação para augmenrar os
eífeitos

, que a dor lhe podia causar;

porém a mayor
, que causou á sua al-

ms ,
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ma , foy que no cabo de três dias o
minino dava gemidos por algum ali-

mento ; mas que fructo se podia ti-

rar dehuns peitos tostados senão hum
pouco de sangue corrupto? Então foi

quando Genoveva lamentando-se pedio
soccorro ao Ceo desma maneira.

Meu Deos , e Redemptor , como
permittis que este innocente morra por

falta de huma pinga de agua no tem-

po , que os causadores de sua miséria

estão engolfados entre os regalos , e

delicias ? Aonde está a Providencia ,

que tem cuydado de alimentar até os

mais pequenos bichos da terra ? Se

'vossa palavra não nos engana , devias

favorecello assim como aos animaes ir-

ra ciomies y pois que sua natureza não

hr menos nobre. Vede-o Senhor com
olhos de piedade : sen pay não o conhe*

ceo melhor , do que o cervo a seus fi*

lh$s \ tende compaixão de sUas misé-

rias para as aliviar , ou para lhes

dar fim \ haveis de permittir , meu
Deos ,

que os innocentes perefão de

fome }
quando vossos inimigos ( provo*

can-
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canào vossa justiça ) desprezao vos*

sos divinos dons ? Parece cousa injus-

ta fazer bem aos mdos , e aborrecer

sem compaixão a virtude perseguida.

Perdoay-me , Senhor
,
que minha gran-

de dor precipita a nunha paciência a

pronunciar estas blasfémias \
porque,

basta ,
que vós queirais huma cousa ,

para a fazer justa , e se permittis

que morra , conformar~me~hey com
vossa vontade.

Dizendo isto , deitou o menino em
terra , e apartando-se hum pouco do
causador de suas misérias , ouvio o
manso ruido de hum ribeiro

,
que as-

segurava haver perto dalli alguma fon-

te de- agua, que a obrigou a tomar
o minino , c. refrescando~lhe a boca,
deteve a alma

,
que no parecer que-

ria fugir por falta de alimento. Já.
Genoveva , vedes effeitos da Divina
Providencia, só vos fclta hospício , o
que:! achou alli perto. Era huma co-

va , cuja entrada cobria huma ffiuy

expressa mata , a qual a m&y com o
filho alugarão por sete annos. Tam-

bém
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bem faltavão alimentos. Oh bondade
do Ceo, que tão benigna, e amorosa
sois ! Pois ao tempo

j que a nossa

Genoveva trabalhava com seu espirito

para o remédio , ouvio hum estfondo ,

como de hum homem a cavallo , que
atravessava por aquella brenha \ causo-

Ihe grande espanto , até que descobrio

ser huma corça , a qual sem algum
receyo se chegou a ella causando ad-

miração, sua mansidão , e compaixão,
com que olhava para ominino, e fes-

tejando a mãy ;
parece queria dar a

entender
,
que Deos a mandava para

crear ao seu Tristão , e servir-íhe de

ama. Reconhecendo Genoveva ,
que

tinha as tetas dicas de leite começou

a affagalla , e a dar a teta ao minino
,

derendo-lbc a, alma, que estava para

dar o» últimos bocejos.

Com tanta facilidade se contenta

hum coração affliíto ! Digo-o
,

por-

que Genoveva rcCebeo 4este soccorro

com tantas demonstrações de alegria,

que enxugarão suas lagrimas , esque-

cendo-se das passadas tristezas : aug*

men-
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inentou-se-lhe ©contentamento; quan-

do reconheceo ,
que a corça acodia a

dar de mamar ao minino duas vezes

cada dia , sem receber outro salário

mais que hum molho de grama , ou
de ramos tenros com muitos affagos

amorosos v
. que Condeça lhe fazia f

c muitas vezes costumava fallar com
ella , como se fora capaz de razão

dando-lhe a entender com sinaes de

agradecimento o muito obrigada que
estava á sua caridade , c que a conti-

nuasse pelo tempo adiante.

Alguém folgara de saber porque
se serve nosso Senhor das corças para

alimentar nos desertos a seus se vos.

Essa curiosidade terão experimentado
os que mediatamente lerão ^ e por
mostras servirá de boa testimunha S.

Gil ; além disto Deos pode servir-se

de quantas ccusas creou para conser-

var nossa vida ; isto se experimentou
muitas vezes , tendo feito manar mel
das penhas , e sustentado cem orva-

lho a todo o povo de Israel. Conser*
vou sem lezão alguma a três mini nos,

que
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que cstavão dentro em humas cham*
mas : elle he o que por hum corvo
mandava o sustento no deserto ao pri-

meiro dos Ermitães , e ultimamente
he o que pódc livrar nossa vida da
morte , e sustentalla com veneno tão

prejudicial.

Tudo o que Deos nosso Senhor
dispõe f esti cheyo de perfeições , c

não tem cousa alguma violenta , e por

esta razão se costuma servir de se-

gundas causas , accommodando-as ás

inclinações. Os que escreverão das cou-

sas da natureza , dizem que as corças

nunca poderião parir , se o Ceo lhes

não servira de parteira com o estron»

do de hum trovão: donde se collige,

que os veados sio mais timidos, do
que os outros animaes , pois só o te-

mor os fax nascer. Acha-se outra ques-

tão , em que huma grande personagem

reparou ; e he ,
que a dificuldade ,

que a corça tem para produzir seu fru.

to , procede de sua grandeza ; donde

se infere que os veadoszinhosseapartão

de suas mãys pouco depois de terem

nas-
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nascido , deixando a doci^ra do leltte

por buscarem a liberdade ; e assim co-

mo as mãys se achão paridas , buscao

remédios
,
permittindo chegarem ani-

mães de outra espécie a seus peitos

para serem aliviadas, e assim lhes deu

Deos este natural por seu beneficio,

e ás vezes se serve para remediar nos»

sas necessidades , dando-lhes instincto

para usarem de liberalidade de cousa

,

que lhes podéra ser nociva. O nosso

pobre Tristão teve para conservar sua

vida esta assistência por espaço de se-

te annos \ a de sua mãy conservarão fru*

tos sylvestres, hervas, eraizes. O que
considerar

,
que Genoveva era huma

Princeza creada em huma Corte en-

tre tantos regalos , e delicias , não se

admirará de suas angustias , não me-
nos deixará de se compadecer , vendo
a mulher de hum poderoso Palatino
falta das cousas , de que nem a mais
extrema necessidade carecia , mudado
o seu palácio em hum áspero 'deserdo

,

seus çortezííos em feras, sus musica em
uvos de lobos , seus deliciosos man-

ja-
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jarcs cm raízes amargozas , seu des-

canso em desasossegos , e ultimamente
suas alegrias em lagrimas \ com que

,

ainda que fora de pedra , havia de
sentir estes males , e quando sua vir-

tude, não fora tão peifeita , ao me*
nos sua constância tivera achado lagri-

mas para se queixar v pois até as mes-

mas penhas mostravão suas misérias*

Quem attento ouvira as lamentações ,

( a quem respondiáo os eccos compa-
nheiros das penhas daquelle monte )

pudera ser testimunha, como as arvo-

res sequeixavão, a agua murmurava,
os ventos bramião , e todas as aves-

zinhas tinhão deixado seus ramos ; e

parado com sua musica para apren-

derem a sentir as misérias de Geno-
veva.

As calamidades da pobre Conde-
ç,i affligiao seu coração , as de seu

filho lhe tocavão na alma , augmen-
tando-as depois que começou a desa.

tar a lingua , e a sentir suas desgra-

ças ; a piedosa mãy animar-se para

aquentar as tenras carnes do filho ,

aper-
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apertando-o entre as suas, e sentin-

do os tremores, seu coração se affli-

gia > exhalando tristes soluços , eseus

olhos rios de lagrimas.

Oh pobre creanca , ( dizia ) oh

amado filho , e que cedo começas a
padecer misérias ?

E como se tivera uso de razão ,

ouvindo os prantos da mãy , costu-

mava dar hum grito tão sentido, que
poderá fazer brecha para assaltar suas

entranha?.

Peço-vos amigo Leitor, (antes de
passar a contar o lamentável estado

da nossa Princeza
) que volteis os olhos

por este mundo para observar a di-

versidade de cousas , e reconhecereis

achando hum infinito numero de mu-
lheres de menos qualidade , e inno-

cencia que Genoveva , arrastrar o ou-
ro , e a seda por terra ao tempo ,

que
ella se tolhe de frio , somente cober-

ta com o pejo de sua nudeza j tam-
bém vereis o vicio em grande esti-

mação , e a virtude desprezada , a des-

honestidade louvada, a pureza desès-

ti-*
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timada , e a vaidade engrandecida
,

quando huma pobre senhora está pa-

decendo em hum escuro canto de hum
bo?que infinitos trabalhos só por ter

querido conservar sua innocencia , e

guardar a fé a huma pessoa
,
que o

Ceo lhe tinha concedido. A Providen»

cia Divina he tão profunda f que nin-

guém a pôde sondar , e em vão tra-

balhão nossos desígnios em a querer

alcançar : para provas desta verdade

não he necessário ir muy longe y por-

que voltando os olhos á casa de Si-

gifredo , ( da qual haverá dou9 an-

nos
,
que já estamos ausentes ) vere-

mos
,
que não ha criada ,

que não
esteja contente , lacayo ,

que não es-

teja muy satisfeito , cão
,
que não te-

nha o pão em abundância , e tudo de-

masiado ; ali i acha o Verão s^eus pra-

zeres , o Inverno seus deleites : a ca-

ça, as visitas, o jogo e os banqueres

desterrão daqueila casa todas as tris-

tezas. Golo trabalhava solicito em bus*

car antídotos contra as imaginações

do Conde , de quem se não pódenj

des-
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desarreigar as virtudes de Genoveva:

sua modéstia , piedade , constância ,

honestidade , e amor de noite , e de

dia lhe dão em rosto com a facilidade

deter crido tão apressadamente , com
que lhe parecia trazer atraz de si suas

tristes sombras , e ainda que o seu

Mordomo procurava com puas astú-

cias divertir seus pensamentos cheios

de inquietações , nem por isso deixa-

vão de fazer impressão, e suspeitosa

sua imaginação.

Achava-sc a fortuna de Golo em
grande perigo , e com evidentes sinaes

de sua total ruina com hum succes-

so
,

que quasi fez publica sua mal-
dade. Foy o caso , que três annos de*
pois da chegada do Conde , e outros

tantos do desterro de sua mulher ,

hum dia revolvendo os seus papeis

topou com o que Genoveva deixara

escrito, e depois de o ter lido, lhe
causou tal paixão que sua lingua não
pronunciava outra cousa senão mil mal-
dições contra Golo , e banhando-o
com outras lagrimas , dava punhadas

no
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no peito , arrancava seus cabellojr
,

em fim fazia tantos extremos
,
quan-

tos sua grande dor lhe pôde permit-

tir; e verdadeiramente que havia de
ter alma de tigre o que sem compai*
xão lesse este papel , que a dor tinha

dictado , e a innocencia concebido di-

zia assim.

Adeos amado Sigifredo , eu me
vou a morrer , pois que vos o man-
dais

\
porque para vos obedecer nun*

ca achey tmposshiis , se bem em vos»

sa resolução acho alguma injustiça \

mas nem por isso deixo de estar cer-

ta
,
que vós , senhor , não procuras-

tes minha ruina , senão na facilida-

de de lhe dar assenso ; e assim vos

certifico , e protesto ,
que toda a cau*

sa de minta desgraça resultou por

me conservar mteira para vós , que

he para quem o Ceo me. tinha esco-

lhido. Eu vou alegre a morrer , e a

mudar de estado ,
que não pôde ser

peior^i confiada em que al^um dm a
calumnia

, que me precipitou , tira-

rá de suspeita a minha innocencia i
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porém o mayor sentimento
,
que levo

comigo , be o ter dado ao mundo hu-

wa criança ,
que haja de servir de

sacrifício d mesma crueldade , e cau-

sar minhas desgraças \ nem por isso

meu amado senhor pertendo
}
que es-

tes sentimentos me impidão desejar-

vos muitas felicidades y
e ao author

de minha desgraça melhor fortuna

de que elle me procurou \ e ficai com
Deos. Fossa infeliz, mas innocente

Genoveva.

O Mordomo ,
que como astuto*

sempre estava de emboscada , esprei-

tando este nevoeiro , reconhecendo-o

a ponto de descarregar seu furor, in-

tentou apattar-se da vista de Sigifre-

do , até que se serenasse o redemoi-
nho , e aplacasse sua cólera : mas a

de seu senhor não deixou de repre-

hender os juizes , a que a malicia

o reduzira; porém a Golo não falta-

vão astúcias para enganar a seu amo

,

nem menos remédios para disfarçar a
suspeita

.

Pois como , senhor
, ( dizia) vos

G ar-



<j& Portentosa Vida

arrependeis ás ter privado da vida
d que com tanto atrevimento vos pri-
vou da honra ? E se ptr ventura du*
vidais Âe o ter feito justamente ,

vosso sentimento leva alguma razão ,

mas duvido que acheis alguma para
o erro. Vossos olhos não são boas tês"

timunbas. de vossa deshonra ? Vossos
criados não sabem muito bem que a
que fizeste he muy justo

, para que
vós agora o não acheis por injusto

reprovando tudo , o que a humana po-

litica approva f quereis vós ser mais
sábio do que as leis , que condenao a
que a razão"justifica ? Poderá ser

que esse papel vos queira persuadir

a huma innocencia , sendo buma ri-

dícula justificação \ aonde se achará

já mais hum réo confesse o seu de*

lictor por mais que o convenção! A
huma mulher dissoluta , se a querem
ouvir , nunca acharão culpada : prou-

vera a Deos
,

que a que havia de

conservar vossa honra , tivera menos
ma li cia , ou menos prudência para se

defender sem sombras de poder jul-

gar
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gar sua fidelidade , certificando que

eu fora o primeiro em crer sua inno-

uncia , assim como fuy o ultimo pa-

ra aprovar as suspeitas de sua in-

fâmia : porém como a esta deskonra

acompanhou o não temer a pessoa , vós

deveis ter por bem feita a vingan-

ça y que tomastes em favor dos pu*

blicGs interesses da virtude , casti-

gando huma ofensa particular.

Estas razões coradas com hum fin-

gido aíTecto suavemente escorregarão

no descuydado espirito do Palatino

de modo
,
que seus remorsos , e sus-

peitas todas erão , como quando as

aveszinhas picão ás furtedelas , e logo
fogem. Todas estas razões servião ao
pobresenhor mais de encanto, do que
de consolação. Divertidos no palácio

de Sigifredo nos esquecemos dos nossos
desterrados em companhia da corça

;

tornemos a fazer-lhes huma vesita ao
a<pero deserto, que não havemos de
reputar como retiro de serpentes , ou
como hospício de ursos , antes bem
como academia de virtudes, escola de

G ii pa-
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paciência , e templo da santidade*

Depois que a nossa Condessa teve

padecido nesta aspereza três annos
,

(que forão hum inverno inteiro
,
por-

que o Soi não permictia mostrar seus

rayos naquella brenha ) se fizerao seus

males tão familiares , que o medo , e

temor não tinhão nella entrada, e sua

paciência se tinha apurado tanto
,
que

já tinha por delicias os trabalhos :

por onde nos ensina a quotidiana ex-

periência ,
que em alguém se costu-

mando a huma cousa , por difficultosa

que seja \ a acha fácil. O mesmo suo
cedeo a Genoveva

,
porque o que ao

principio achou áspero , depois achou

suave. O veneno mata , mas nem por

isso hum Rey* muy poderoso deyxou
de se sustentar com elle. Não vos pa-

rece
,
que a nossa Princesa no meyo

de tantos rigores havia -de morrer

de impaciência , e affbgar-se em la-

grimas? Pois não foy assim; porque

reconhecendo-as em suas mãos , as

offerecia a Deos em sacrifício tão agra-

dável ásua divina bondade, como se

lhe
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lhe offerecere todo o incenso da Ará-

bia.

CAPITULO IV.

Em que se trata , em como estando

hum dia contemplando na grânde-

zajdo Ceo, lhe apareceo hum An-
jw, y 'jt lhe apresentou huma Ima-
gemM Christs Crucificado ?

a San*

ta q, recebeo
?

e lhe fez varias ex-

clamações , e a Santa Imagem lhe

faliou ; e do mais que succedeo a
Sigifredo.

o Primeiro favor
,
que recebeo do

Ceo depois de crés annos de novicia-

do , foy , que estando hum dia recli-

nada no meyo da sua caverna com o
minino entre seus braços , e com os
olhos virados para o Ceo contemplan-
do em sua grande fabrica , e no ar-

tífice delia , descobrio que abrindo-se

o
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o ar, vinha andando para ella hum
mancebo , cujos resplandorcs afronta»

' vão aos do Sol ; e se a Condessa não
fora tao constante na Fé julgaria cof-

rao idolatra , que a Lua deixando sua

esfera, descia a ser a Diana daquella

floresta ; ou que o Sol , desamparan-

do o Zodíaco, vinha visitar hum lugar,

que estivera falto de seus rayos. Po-

rém para consentir neste errov:Geno-

veva tinha seu espirito muy foivtaíeci-

do de soberana luz , julgando que

aqueila bell.eza mais. depressa*' era "hu-

ma das intelligencias do Ceo , do que

hum dos seus astros* Não se enganou;

porque era o seu Anjo da guarda ,

que vinha á cova da parte de seu

Creador a consolar aqueila creatura.

Parece-me que não será fácil debuxar

hum espirito , por quanto nossos sen-

tidos níio po.dem comprehender cou*

sa tão subtil ; e não obstante, com
hum carvão se pode delinear o Sol ,

e da mesma maneira pintar-se exte*

riormente os Afrjos. Este , de quem
fallemos > tinha o rosto , aonde a bel-

le-
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leza , c a modéstia se união com tão

divina magestade , que podéra ser

adorado , se se não conhecera ser hum
dos Ministros de Deos ; além de seus

grandes resplandores tinha seu corpo

coberto com huma tunicela da cor ,

cjue mostrava com claras apparencias

o lugar , donde vinha em sua mão
direita huma Cruz , aonde se via nos-

$0 Redemptor feito de marnm tan~

to ao vivo
,
que facilmente se pude*

ra julgar
,
que aquella obra não era

fabricada por mãos de homens : so-

bre éicus hombros ao descuido pendia
huma crespa gadelha de cabeilo lou-

ro matizado com pingos de coral ;

parecião seus olhos no debilitado na-

vegar com a morte , e a sua boca quei-

xar-se de tão cruel , e bárbaro mar-
tyrio

i transparentes se vião (como
por hum véo ) seus delicados mem-
bros > suas véas , artérias f e seus ner-

vos.

Tornando a Condessa em si de tão

maravilhosa admiração, lhe apresen-
tou o Anjo esta Cruz , dizendo :

Ge-
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Genoveva , eu vim aqui da parte
de Deos apresentar-vos esta Cruz, ,

que vos servirá daqui por diante de
objecto , memoria , e remédio de to-

dos vossos males ; se vos parecem in-

toleráveis , ajuntai-os com este san*
gue , e achareis consolação em vossas
penas se acaso algum pensamento de

desesperação combater vosso espirito ,

retirai-vos a estas chagas , aonde to*

das as pombas do Ceo tem seu refu-

gio , e achareis grande alivio
y

e em
fim , Genoveva , e este he o escudo ,

donde resvalarão a vossos pês todos

os tiros de vossas adversidades \ e he

a chave
,

que abrira d vossa pa-
ciência as portas do Ceo , de que po-

deis com agradecimento receber este

favor.

A rnnceza se inclinou , c rece-

beo o Crucifixo , para nélle gravar

todas suas victorias á imitação das

daquelle grande Capitão; que forão

reconhecidas por Justiniano depois de

o ter privado da vista. Mostrou o
o Ceo suas maravilhas com esta sua

ser*
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serva, seguindo-a o Crucifixo por to«

das as partes: se sahia a buscar raí-

zes para o sustento de sua vida , a

acompanhava; se ficava na gruta, nãò
se apartava delia. Este milagre du-

rou alguns mezes , até que fez seu

assento em hum canto da cova sobre

hum pedaço de penha, que' a nature-

za cortará formando hum altarinho ,

que a nossa Santa em memom de sua„

primeira idade adornava^ de flores , e

de ramos. Todas as vezes que algu-

ma tribulação a affiigia , o Crucifixo

abria gs braços para nelles receber to*

das suas angustias , descobrindo com
facilidade seus pensamentos a quem os

não podia ignorar
, pondo suas do-

res aos pés de quem sem dificuldade

as podesse sarar.

Muy difficultoso heaclíar na virtu-

des hum tropeço , e os que com pa-

lavras o procurarão ensinar, o destrui-

rão com suas obras. Os Estóicos não
somente o chegarão a confessar sem
perder a cor, não podendo jencobrir

a alegria. A virtude Christaã penetra

mais
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roais do que toda a Theologia dos
Gentios , não obstante que a doçura
desces não consinta barbaras leys , ti-

rando-a de insensibilidade. Aquelle
grande Varão , cujo espirito era to-

do paciência , e seu corpo todo dores,

conservou em igual resignação sua

vontade ; mas nejn por isso deixava

de permittir á sua lingua lamentar suas

misérias , dizendo que seus membros
não erao de bronze. O mesmo Chris-

to em sua morte quiz mostrar com pran»

tos sua humanidade , temendo que a

opinião de sua insensibilidade não es-

torvasse o crer alguma de suas natu-

rezas; e assim tomemos exemplo em
sua humildade , como em seus pran-

tos
,

pois com isto nossas lagrimas ,

e suspiros não impedirão que nossa

paciência seja virtude. A nossa Ge-

noveva muy bem se ajustava a este

exemplo com huma constância de már-

more , em fim mármore , que gemia ,

e dava a entender com lastimosos sus-

piros ,
que não era estatua a que pa-

decia y temperando com sua dor seus

tris-
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tristes prantos ; porém nem por isso

a incitaváo á impaciência , e paia di*

zer a verdade, não os temperava com
menos harmonia , que as cordas de

hum alaúde
,
que tõcão somente por

serem muy agradáveis seus suspiros.

Hum dia , em que a imagem de

todas suas misérias se representou a

«eu espirito , se poz prostrada aos

pés do Crucifixo ; e ajuntando suas

lagrimas com o precioso coial , que
delies manava , enternecidamente lhe

foliou desta maneira.

Até onde weu Beos , se ha de es-

tender vossa severidade ? Porque se

irrita tanto contra mim vosso ri*

gor ? Grandes devzm ser minhas cul-

pas
y
pois quereis que se sacrifiquem

em vossas aras dons corações em hu*

ma victima* Até quando , meu doce

Jusus ,
permitireis , que a virtude

seja tão cruelmente perseguida} Não
bastão etnco annos de núserias fana
prova de minha paciência ? Ouanch
eu tivera destruído vossos altares ,

ou aòrazado vossos templos
,
poderão

mi-



io8 Portentosa Vida

minhas lagrimas ter apagado vossa
eolera , senão he que meus continuas

suspiros a tenhão accendido com mais
vehemençias. Eu me persuadia , que
minhas tristezas não havião de du-

rar mais tempo do que durarão mi-
nhas alegrias , e que o ultimo termo
de minha afjlicção seria o não poder
majs sofrer , mas agora reconheço ,

meu querido Deos ,
que outras vezes

me concedestes as delicias muy UmU
tadas i pára agora com a lembran-

ça de minhas passadas prosperidades

padecer os tormefitos \
sem medida.

Não he já tempo , Senhor > de ma-
nifestardes que sois protector da in-

nocencia , assim como vingador da
malícia ! Jd tem passado cinco annos

inteiros ,
que padeço hum martyrio ,

o qual não deixa de ser cruel
,
por 4

ser tão dilitado ; não ha cousa nes-

te mundo y
que tenha cooperado pa-

ra mitigar minha dor : parece terem-

se todas as creaturas confederado

com meus inimigos para agravar mi-

nhas afjiicçÕes i hum bom discurso

%
pó-
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pôde contentar a hum desejo ; e eu

me considero esquecida do uso de jal-

iar
>
falta de outra conversação

,
que

da das feras : es sombras da noite

encobrem a metade de nossos males ;

somno se recata de chegar a meus
olhos com. temor de se affogar , ou

julgando achar nelles pouco alivio ;

parece ser minka miséria contagiosa ,

que ninguém se atreve a chegar-se a
ella. A fome , o frio , e a- nudeza
fazem o menor cabedal de meus ma-
les ; e meu maior sentimento he ver

padecer a este pobre innocente. O*
meu Deos , se por algum delieto >

que eu ignoro , quereis affiigir a
may

,
porque

}
Senhor , desamparais

filho tão innocente de minha culpa
,

como indigno de pena ? Perdoai-me
,

doce Jesus , que a grande dor mefaz
pronunciar estas queixas , parecen-

do-me
, que ignorando a causa de

tantos males , com razão podia bus-
car algum alivio em vossa misericór-

dia.

Pronunciando estas lastimosas pa*

la-



no Portentosa Vida

lavras , banhava o seu Crucifixo com
hum rio de iagiirna? ,acompanhando-as
o minino com lastimosos soluços %

que poderia causar compaixão aos vi-

zinhos invisíveis penhascos; e em fim

a pobre Princeza continuando seu pran-

to, apertava ao milagroso Crucifixo

entre seus braços dizendo:

Meu Deos , e Redemptor , que he

o que commetti canira vás , para me
tratardes com tanto rigor}

Então responde-o a imagem de N.
Senhor.

Não sey , filha minha , que razão
tendes para vos queixardes ; vós di-

zeis , que dilictos vos trouxerão a

este deserto : diz>ei-me , que peccados

me pregarão nesta Cruz ? Acaso es-

tais vós mais- innocente do que eu 9

ou meus males são mair toleráveis

do que os vossos ? Vós vos julgais

sem culpa , e a mim culpado > e que

nunca imaginastes a infâmia >
que

impvzerao a vossa reputação : assim
me imputarão a mim , como se rufo*

ra algum encantador , ou feiticeiro.

Tam-
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Também dizeis , que não recebeis con-

solação alguma das creaturas ; não

basta recebella de vosso Creador ? E
que ninguém se compadece de vossos

males : dizei-me
,
quem se compade*

ceo dos meus ? E que as cousas in-

visíveis tem horror de vossa afjlic~

fao \ coma se ô Sol não tivera fugi*
do de olhar para a minha. Dizeis,
que vosso filho aggrava vossas dores,

como se minha May tivera aliviada

meus tormentos. Consolai-vos , filha

minha f que eu terey cuidado de vós ,

e ás vezes considerai
,
que o Author

de todas as cousas do mundo sofrea

iodos os males . ; è se comparais vosso

cálix ao meu T bebereis com gosto , e

me agradeceis o favor ,
que vos fa-

ço em vos fazer viver por meyo de
tantas dores , para morrerdes enfre
as alegrias de huma vida enriqueci-

da com os merecimentos da pacien*

cia.

Parecera cousa supérflua referir a

confusão
, que esta reprehensão cau-

sou á nossa Santa , a qual lhe sérvio ,

quan-
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quando sobrevinhão as affiicçoes
, para

se consolar, e animar
,
parecendo-lhe

os espinhos fragrantes rozas , o amargo-
so doce , seus tomentos delicias , e sua-

ve a aspereza , não buscando Deos
com esta reprehensao outra cousa mais

que esforçalla para â paciência, enão
a precipitar em huma desesperação.

Desde então não pedia a nosso Senhor
outra cousa mais que trabalhos, e elle

não lhe dava senão consolações: e pa-

ra mostrar que sua virtude era por el-

le assas conhecida , c sua innocencia

semilhante á que o primeiro dos ho-

mens possuío no Paraizo ,
pôs debai-

xo de sua obediência a ferocidade dos

brutos, e a liberdade das ates, não
faltando a corça a dar a mama ao

níinino duas vezes no dia, e de noi-

te a acompanhallo , na qual servia pa-

ra aquentar seu tenro, e frio corpi-

nho, e depois de ter recebido do Oo
este favor , as raposas , lebres , e lobi-

nhos brincavão com elle; e as aves-

zinhas andavão á porfia a qual pri-

meiro se havia de deixar apanhar. Era
a
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a gruta lugar , aonde os porcos mon-
tezes estavão mansos , e os veados

sem temor, e todos os outros animaes

tinhão mudado seu natural, os quaes

parecião racionaes cem a compaixão ,

que mostravão ter das misérias da

nossa Santa Princeza.

Hum dia vestindo ao minino huns

trapos velhos em presença de hum
lobo , e reconhecendo a miséria des-

ta affligida Senhora , com hum ins-

tincto mais que de fera partio da gru-

ta , e pouco depois tornou com huma
pelle de ovelha , e a deitou á San-

ta ; o qual parecia dar-lhe a enten-

der que para abrigar ao minino era

mais própria do que os trapos. Acei-

tou o presente \ mas nem por isso

deixou de o reprehcnder com aspere-

za
,

por este beneficio ter resultado

em damno do próximo. Abaixou o
lobo a cabeça , e como se tivera uso
de razão , dava a entender que ou-
tra vez o não faria. Com verdade
amigo Leitor , podereis dizer que a

Corte de Sigifredo está composta de
H cru^
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cruéis lobos, c brutos salvagens , e
a caverna de sua mulher de cortesãos

bem doutrinados, e a differença he:
porque acolá commettem os homens
acções de lobos espantosos , e aqui

os brutos usao de acções , e cortesias

como homens de razão
, pelo que com*

parando huma ,. e outra vida , acha-

remos a mesma differença , que ha

entre a gloria dos Anjos , e o horror

dos demónios , sendo cousa evidente

que a terra não produz alguns de seus

deleites , porém o Ceo sim
,
porque

o seu fim , só he de acumular com
mil benções aquella caverna. A na-

tureza não concede a este deserto

felicidade alguma , mas a Divina

graça sim , pois até os brutos faz ca*

pazes de razão. Sobre isto pudera

dizer muitas cousas porém o temor

de ser molesto impede a meu desejo

o referillas ; só direy
,
que as felicida*

des daquelle deserto se podião com-
parar com, as daquelle lugar delei-

toso , aonde o que Deos fez hum
pouco menor do .que o Anjo, perdeo

sua
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acha servida, e estimada das feras com
mayor respeito, do que o pudera ter

no palácio de seu esposo* Referirei

hum caso ,
que por ser digno de ad-

miração, não quero passar em silen-

cio. Havia perto da morada desta Prin-

ceza huma formosa fonte
, que sirvia

de alivio aos nossos desterrados para

a vida : hum dia querendo applicar

a boca a seus crystallinos regos , re-

parou nos de sua testa , os quaes a

fizerão duvidar , se era a que antes

tinha sido , e com enternecido pranto

dizia:

Oh desgraçada Genoveva , és tu

a que vejo nessas ondas ? Não , não ,

não he possível que esses abatidos olhos

tenhão outras vezes causado tantas
ehanimas , e essa testa ( que mais
parece tosca casca de salgueiro ) te*

nha competido com os proginitores
f

e essas amarellasfaces tenhão affron*

tado aos lirios , e rosas. Aonde , meu
Deos , me precipita meu erro , sa*

bendo muytQ bem , que todos os tra«

H ii ha*
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balhos , que padeço , causou a infeliz

formosura ? Cf cruéis , e funestas do-

res , e mais que barbaras , respon-

dei-me , para onde mudastes a clara
neve de meu carão ? Pode ser que a
destillasseis , e convertêsseis em la-

grimas \
porém tendo derramado tan-

tas + que mahs podem já faltar pa-
ra serem lamentados ! Oh Genoveva

,

oh pobre Genoveva , tu não ésjd mais
que huma imagem do que foste , e

huma sombra vã de ti mesma , oh

desgraçada Qenoveva !

Entre tanto que assim se queixa»

va, e animava a certificar-se nocrys-

tallino das aguas , descobrio huma di-

vindade semelhante á das Nayades
,

( as quaes os Poetas fingem serem Nyn-
faz das fontes )causando-lhe esta visáo

tanto assombro
,
que sua Magestade

a obrigou a lançar-se a seus pés como
a verdadeiro altar de misericórdia

e aonde suas afflicções havião de fa-

cilitar sua felicidade. O respeito de-

tinha ao desejo , e combatendo entre

si o temor , e a confiança , ouvio hu-

ma
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ma voz , e persuadindo-se que a Nyn-
fa a pronunciava , olhou para huma
parte , e descobrio a Rainha dos An-
jos

,
que lhe fallou desta maneira.

Na verdade , filha minha ,
que não

tendes razão de haver lamentado hu-

ma perda 9 que vós mesmar havíeis de

ter desejado pelo muito que vos im-

portava , e queixais-vos de ter per-

dido a belleza ? Crede-me que se não

tivéreis sido tão formosa , nunca se*

rieis tão desgraçada , e que a belle-

za causou a perda de metade do mun-
do ella he a que plantou a idolatria^

e precipitou aos homens nos mares dos

vicios. Se vós soubeceis quão bem pa-

rece a meu Filhe o mirrado , e as*

pero de vosso rosto , nunca deseja-

reis ter sido formosa, Tornay em vás y

filha minha , e deixai de vos queixar
de vossas misérias

, que são formo-
sas , e fragrantes flores , ( que nun-
ca se mutchão ) com as quaes se de-

ve tecer a coroa de vossa gloria , e

formar com vossas lagrimas hum rio,

cuja corrente vira a parar no ditoso

mar de eternidades.
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Apenas a Raynha dos Anjos teve

acabado este discurso; quando huma
nuvem mais resplandecente que o Sol

a escondeo dos olhos da Santa, fican-

do com hum incrível prazer, por ter

visto a que no Ceo ha de ser parte da

gloria de nossos sentidos \ também fi-

cou corrida , e confuza por ter feito os-

tentação , e estima de sua passada for-

mosura. Esta vizao infundio tal âni-

mo em seu espirito para abreviar os

resabios da paciência, que dal) i por

diante costumava dizer , e bem :

Meu querido , e amado esposo ,

gostais que Genoveva padeça até o

fim de^sua vida ? Cumpra-se vossa

vontade , eu estarey sempre constan-

te , sempre serey obediente a vossos

divinos preceitos , estimando mais as

agonias de minha dor do que as pros-

peridades de minha fortuna. Vós ,

Senhor , me ensinastes
,

que neste

mundo não hey de amar outra mais

do que a vossa bondade. Todas minhas

delicias só consistem em vosso amor,

e vos dou infinitas graças ,
pois por

me
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me assegurar nelle , e dispor-me a
seguir-vos me trouxestes aqui , e a-

partastes do mundo. Que seria de

meu pobre coração. , se vós , Senhor ,

o não tivéreis guiado , e mudado sua

inclinação naturall Sem duvida que

agora o pussutria a vaidade , e as-

sim reconheço a obrigação que tenho

de vos agradecer tantos favores ,
que

me tendes concedido , e sendo eu o

mais humilde bivéo da terra , mos-

trastes comigo vossa bondade , e gran-
deza. Que poderia eu esperar em ca-

sa de meu marido , se não huma es-

cravidão voluntária , ou hum honesto

cativeiro de cadeas , as quaes ainda
que douradas não deixão de ser mo»
lestas ? Que podia esperar em hum
palácio abundante de todas as cou-

sas ? Não mas contribue muy aug-
mentadas a fresquidao

y
e formosura

deste sitio} Não vejo eu o Ceo des-

cuberto com todos seus astros ,
que

são outros olhos abertos para escla-

recer minha paciência ? Não ha crea-

tura
,

que me não sirva de modelo

pa-



120 Portentosa Vida

para contemplar nella a imagem de

meu Deos ? Cada huma delias mo
mostra com claras evidencias ; esse

doce murmurinbo y que causão estes

regatos dessa fonte , ( os quaes com
vagar , e passo tardio vão parar no

grande Oceano ) não dizia Genoveva
claramente , que assim ha de seguir

sua carreira para o ditoso mar das
eternidades ? Estas aveszinhas que

com sonoras vozes* todo o dia louvão

a quem as creou , não arremedão a

mtuica celeste , de que espero gozar t

E assim que podera eu esperar nes*

te mundo
5

senão honras
,

que são

vans ,
grandezas que são prigosas

familiaridades y
que são prejudiciaes^

amizades que são .fingidas ,
praze*

res
y
que são asquerosos , e desejos ,

que são funestos ? Já reconheço , Se-

nhor , que começo a gostar da doçu-

ra de vossa Providencia , bemdito ,

e louvado seja vosso santíssimo no-

me
,

por me terdes livrado de tão

notórios perigos. E esta pobre crean-

fa nunca tivera seguido vossas piza-

das
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àas se vossa divina graça lhe não as-

sistira confessando que contra minha
vontade me fizestes ditosa , mudando
a asperesa deste deserto em hurna vi-

va imagem do Paraíso , aonde acho

todas as minhas felicidades , e ditas.

Ao mesmo tempo
,

que a nossa

Santa estava engolfada no augusto , e

profundo da virtude , o Conde Pala*

tinoSigifredo seu esposo se achava of-

fuscado entre mil horrores , e misé-

rias j a noite lhe representava sombras
negras , e tristes fantasmas , o dia não
lhe dava luz senão para o fazer lem-

brar da sua querida Genoveva a ca-

da passo o inquietava seu espirito com
melancólicos , e vários pensamentos,
não achando outro alivio mais que a

solidão , e estar apartado da compa-
nhia dos homens , ordinariamente o
vião ás margens do' rio Mosela con-

templando a corrente de suas aguas
para aliviar a inquietação de seu es-

pirito, e para dar mais liberdade a

seus suspiros , se retirava de seus cria-

dos para hum bosque , servindo-Ihe

até
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até sua mesma sombra de moléstia
,

se a escuridão o obrigava a frequen-

tallo. Quem poderá declarar seu fu-

ior i quando a lembrança o incitava

a dizer:

Ah cruel , tu fizeste morrer a
Genoveva , e Âegollar a teu próprio

filho , tu tiraste a vida a teu pró-

prio criado , horrendas sombras sem
cessar te perseguem. Aonde estás , mi-

nha doce Genoveva
, ( dizia ) aonde

estas
,
querida filha ?

E certamente que se estando com
este humor , tivera colhido a Golo ,

o houvera sacrificado ás feras. Porém
este infiel reconhecendo o espirito de

eseu amo alterado, fingio huma jorna-

da para se apartar de seus olhos , e

se sua fortuna lhe tivera premittido

ficar em casa do Palatino até á me-
donha vizão de Drogan , teria sua vi-

da desgraçado fim. Não quero asse-

gurar
,

que esta fosse huma illuzão

de seu espirito ; porém não se pode

negar que muitas vezes permitte Deos

as almas tornarem ao mundo por be-

ne-
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neficio de algumas pessoas ; muitos

exemplos aprovão esta verdade, e pa-

ra isso servirá de boa testimunha o.

rico Avarento , o qual com grande

fervor pedia a Deos, que lhe permit-

tisse tornar outra vez ao mundo ,

para avizar aos homens das penas, e

tormentos da outra vida. Estando o
Palatino dormindo huina noite ,

per-

to das doze horas o despertou hum
rugido como de huma pessoa

,
que

passeava dentro no seu aposento: cor-

reo as cortinas de seu leito , e como
com a pouca luz , que dava o fogo ,

que ficara na chaminé , não descobris-

se cousa alguma, tornou a adormecer

;

passado pouco mais de hum quarto

de hora , o acordou o rugido outra

vez : descobrio hum homem amarello

de feyo semblante , o qual arrastava

humas cadêas , com que lhe parecia

estar atado; a escuridão fazia muy es-

pantoso, e horrendo este espectáculo ,

o qual poderá assombrar a hum ho-
mem menos alentado do que Sigtfre-

do, que fiando-se em seu valor, lhe

per-
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perguntou donde vinha , que era ò
que queria; e buscava ; porém não
lhe valeo seu esforço para evitar hum
grande suor frio, que lhe sobreveyo,
quando reconhcceo

,
que a fantasma lhe

fazia sinaes de ir atraz delle , e corfi

grande resolução a seguio por hum
pateo até hum pequeno jardim , e ape-

nas entrou nelle , quando o espirito

desappareceo , ficando o Conde mais

confuso com sua ausência , do que de

ter huma companhia tão pouco gos-

tosa ; faltando a luz da Lua que até

então alumiava , augmentou-se-lhe o te-

mor. Tornou o Gonde para a sua ca-

mera , e-deitou-se outra vefc na cama ;

aonde representando-lhe a imaginação,

que aquelle vulto o tinha sobre as

costas y apertando-o entre seus braços,

o obrigou a chamar seus criados , os

quaes o acharão (ainda que seu va-

lor ó quiz dissimular) desfigurado ,

e meyo morto : porém apenas o se-

guinte dia descobrio sua luz ;
quan-

do na. mesma paragem, em que o es-

pirito o deixara, mandou. cavar a seus

cria-
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criados ; e a dous , ou três pês de al-

tura acharão hum corpo morro, amar*

rados pés, e mãos com grilhões, e

algemas. Disse hum dos criados :

Senhor , neste lugar mandou o

Mordomo enterrar ao desgraçado Dro-
gan.

O Palatino fez logo enterrallo em
sagrado, e dizer-Ihe algumas missas:

com que depois nunca mais no Cas*

tello seouvio rugido desta alma, mas
nem por isso o espirito do Conde dei-

xou de ser combatido com tão es*

pantosas imaginações , movidas de hu-

ma incrível fúria; então foy
,
quan-

do conheceo
,

que seus sobresaltos,

e temores erão verdadeiros cffeitoè de
seu delicto; não achava cousa, que o
pudesse apartar destas profundas ima-
ginações ; cada instante tinha diante

de seus olhos os retratos daquelles

taes innocentes , a quem a seu parecer

tirara as vidas ; cada momento Iheou-
vião pronunciar estas

:

Oh Genoveva eomo me atormen*
tas\

Seus
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Seus amigos o procuravão diver-

tir desta melancolia
,
porém Deos não

o permittia , antes bem a lembrança
de seu delicto o perseguia. Os de?-

monios por onde quer que vão , le-

vão o inferno comsigo , e o homem
facinoroso traz comsigo o braço. Si*

gifredo tinha delinquido com vonta-

de precipitada v e por isso Deos o que-

da castigar com huma pena lenta , e

vagarosa para mostrar quão perigoso

he o não pedir conselho á razão nos

accontecimentos
,
que nos sobrevem.

Entre tanto que estamos pasmados
nos temores do Conde

,
perdemos os

suaves discursos de Genoveva , a qual

se achava no fim do sétimo anno de

seu desterro, e o minino Tristão no

principio de reconhecer suas misérias

com hum instincto cheyo de razão.

A virtuosa may nao deixava cousa f

que lhe fosse necessária para seu en*

sino , e já que não tinha os meyos ,

como os desejos , rara o deixar rico

dos bens , que chamão da fortuna ,

não o quiz deixar destituído dos da

vir-
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virtude , com os quaes a pobreza se

faz rica, Punida todo o seu cuidado em
o fazer conhecer a Deos , o amor e

reverencia, que lhe devemos , e que

elle era muy diíferente dos» brutos ,

com quem brincava ,
porque sua al-

ma era immortal , e que aquelles ani-

maes vivião hum tempo limitado. To-
das as manhãs , e tardes o fazia pôr

de joelhos diante do Crucifixo, e nun-

ca lhe permittio tomar o peyto á cor-

ça sem primeiro rezar. Este minino
mostrava tão perfeita inclinação, que
a mãy estava muito contente , e lhe

propunha algumas pequenas questões t

com que mostrava com evidencia seu

nobre natural, e o levantado de seu

espirito, com que muitas vezes fazia

chorar a pobre mãy , considerando que
seu filho merecia melhor ser çreado

em outra escola , do que a das feras;

nunca lhe quiz manifestar a causa de
suas lagrimas , por não accrescentar

seus sentimentos , descobrindo-lhe o
author delias.

Não quero dilatar hum discurso 9

no
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no qual as lagrimas , e soluços de Ge-
noveva quasi a drivárao da vida. Foy #

que estando o mirrino hum dia entre

os braços da may , animando-a com
ternura, the perguntou:

Senhora may , vós Me fazeis re-

petir muitas vezes estas palavras.

Padre nosso ^e assim vos rogo que

me digais quem he meu pay í
0* po»

hre innocente , que he o que dizeis :

( respondeo a affligida Senhora ) por-

que esse discurso he capaz para ti-

rar a vida a vossa pobre may ?

E ainda que este discurso lhe po-

de embaraçar o$ sentidos , animou-ic

a apertallo entre os braços , dizendo-

lhe:

Bastantes vezes , filho de minhas
entranhas , vos tenho áttto que vosso

pay he Deos.

E levantando os olhos para o Ceo
lhe disse

:

Vedes alli sua Real casa , e pa*

lacto
%
aonde mora. ( Replicou o mi»

nino ) Porém diga-me , may , e co-

nhece-me a mim} (respondeo a mãy)
Ver-
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dadeiramenre que vos conhece , e quer

muito. ( Perguntou o mtnino ) Pois don»

de procede que nos nãofaça bem
,
per-

mitindo tantos males , como padece -

mos ? ( respondeu Genoveva ) Filho

meu , he manifesto engano que os

bons sejao prova de seu amor , por-

que muitas vezes as riquezas são

causa de perdição para os mãos , e

deixa de enriquecer neste mundo aos
bons ,

para depois larga , e liberal*

mente os enriquecer no outro.

Cora grande attenção estava o nsi-

nino ouvindo estas razões , e princi-

palmente quando ouvio fazer distin-

ção de bons , e máos, e de dous mun-
dos; e não se podendo reprimir, per-

guntou :

Pois meu pay tem outros filho?

mais do que a mim ? E aonde esta

o outro mundo ? Meu filho , Deos he
hum poderosíssimo pay , e tem hum
infinito numero de filhos , e nem por
isso deixa de ser mui rico , tendo in-

finitos tbesouros para os sustentar ;

e ainda que vós nunca já mais te«

I nbais
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nhais sabido desta espessura , haveis
de saber que, ha fera delia muitas
povoações de cidades , aldeãs y pro-
víncias , cheas de homens , e mulhe-
res y parte dos quaes segue a virtu-
de , e parte os vícios , e Deos tem
por verdadeiros filhos os que o revê-

renceão , e amao , e hum dia os le-

vara ao Ceo para gozarem de incri*

veis deleites ; e aos rnáos
, que o of-

fendem , nega serem filhos > e os cas-

tigará no inferno com penas cruéis
,

e eternos tormentos* A nós por des-

graçados , e pobres nos
m
toca sermos

seus amados , e todos os que de von-

tade o forem , ou que Deos permitta

que o sejao , os levara ao Paraíso
,

que he o que disse era o outro mundo.

( O innocente Tristão perguntou : )
Chiando havemos de fazer essa jor-

nada \ ( respondeo Genoveva : ) Quan»
do morrermos.

O pobre minino estava muy remo-

to de comprehender o que a mãy lhe

tinha dito , se a bondade divina lhe

não servira de mestre , encaoúnhando-o
com
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com sua celestial sabedoria para po-

der penetrar o conhecimento destas

cousas, que os homens não podem en-

tender , senão com largo estudo , e

trabalhos; e que he de admirar, que
nunca vira a outra pessoa mais que a

sua mãy ,. e logo comprehendeo muy
perfeitamente o que erão cidades , c

províncias ; e ainda que tivera estu-

dado a Filosofia tocante i immortali-

dade da alma, não pudera comprehen-
der melhor sua essência , e qualida-

des» A experiência nunca lhe tinha

ensinado
f
que cousa era a morte , po-

rém não faltou muito, que poucos dias

depois o experimentasse na pessoa de
sua mãy, a quem as continuas anciãs,

trabalhos, e necessidades de todas as

co-usas tinhão consumido seu delica-

do corpo ,o qual foy no tempo pas-

sado acostumado a mil regalos ; ao
que também ajudavão as inclemências

de seis invernos , e outros tantos ve-
rões

,
que apenas elía mesma se po-

deria conhecer , sendo o mesmo retrato

da morte -, e hum cadáver mirrado ,

I ii que
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que formarão as amargosas raizcs ,

com que se sustentara. Deixo de consi-

derar , se o menor accidente acompa-
nhado com estas austeridades não pu»

dera com hum sopro acabar sua vida,

Sobreveyo-lhe huma muy violente fe*

bre, combatendo o pouco sangue, que
suas congeladas vêasconsenvavão, com
que a pobre Pjinceza juigou acabar

com sua vida , e suas misérias. O po-

bre minino vendo a sua míy com os

olhos quebrados, e cor perdida, co-

meçou a dar grandes gritos
,
julgan-

do deter com elles a alma
,

que ao

parecer hia já fugindo , vertendo so-

bre o corpo tantas lagrimas, que com
facilidade pudérao extinguir o peque-

no calor, que nelle ficava. Tornando
Genoveva em si do laigo parocismo

,

pregados seus olhos no amado sujei-

to de suas dores lhe descobriò ser fi»

lho de hum poderoso Senhor com ou-

tras circunstancias , que até então lhe

encobria. O minino muy atrento* es-

cutou á may o que se segue:

Doce , e amado filho , jd he che*
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gado o ditoso dia
,

que porá fim ás

minhas misérias , e com razão de-

via desejar muito mais a morte , do

que a vida , não tendo cccasiao de

dar queixas por deixar este mundo ,

pois os prazeres ,
que neilè tinha mo

vão estorvão, porém se algum pesar

me havia de impedir , era o deixar-

vos sem algum remédio mais. que só

padecer os males
,
que vossa inno-

cencia nunca mereceo , e na verdade

esta consideração me seria sensível ,

se me não obrigara o por todos meus
cuidados nas mãos do verdadeiro tu-

tor dos órfãos , e defensor dos inno-

centes; a elle he a quem deixt o cui*

dado de vossa tenra idade , e em quem
deveis confiar do vosso soccorrd ; lan-

çai-vos sem receio entre seus braços ;

esperai constantemente em s:/a bon*

dade , apartai de vossa memoria os

trabalhes ,
que vos causou vossa mãy

só pôr vos ter dado ao mundo ; e se

quereis agradecer o desvella^ e cui-

dado
, que tive comvosco , haveis de

enterrar com toda a honestidade meu
cor-
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corpo , e com elle todas as injurias
,

que tenho padecido
>
pois Deos só he

permitido castigallas\ porque nós não
podemos ser juizes em nossa justiça

sermos autbores de nossa vingança*

A injuria, querido filho , que se com-
meteo contra mim

}
he de tal quali*

dade
,
que vós não podeis ser piedoso

sem ofender a piedade , nem vingar
a ^ossa may sem injuriar a vosso

pay
,
porque seria lavar vossas mãos

lio vosso próprio sangue para as alim-

par i nem por isso deyxo de conhe-

cer
j
que he dificultoso ,

que hum en-

fermo padeça as dores , sem se quei-

xar quero com isto avissar-vos , que
as pachçais , pois a virtude o dese-

ja *> rinda que a natureza o nau per-

imitia : mais vos haveis de confor-

mar com a vontade de Deos ,
que

permittt nessas afilie coes do que abor-

recer aos que nos procurao. Se a na*

tureza *vos incita a hum desejo de

vingança , a graça vos detém ; se

a razão humana vo-lo manda , a di»

vina o pr&bibe ; se a impaciência vo-

lo
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lo persuade , a bondade o aborrece ;

e se o exemplo de alguns mãos homens
vos provocar a hum desejo de vin-

gança , o de nosso Redemptor Jesu
Christo vos retirará

'

y mais depressa

devemos seguir a razão , e ouvir seus

discursos , do que escutar a opinião

de nossos sentidos , esperando que a
misericórdia divina nos fará .

algum
dia justiça , e manifestará a todo o

mundo , que sois filho de huma may
( ainda que muy infamada ) pouco cul-

pada , e may innocente , ainda que
injustamente affiigida. No de mais,
amado filho , depois de terdes enter-

rado ( como vos disse ) meu corpo ,

fareis o que Deos vos inspirar ; por-

que se sua divina vontade permittir

que vades com vosso pay não façais
repugnância , pois vós tendes tses

qualidades > que não poderá negar >

que sois seu filho ; se se lembra do

que he. E ultimamente
, já que não

vos posso deixar outra cousa mais
que desejos , e benções > ajoelhai-vos \

e vo-las deitarey tão abnndantes , co-

mo
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mo vo-kts pode repartir o Ceo , a quem
togo

,
que sempre vos seja próprio.

Ajoelhado desta maneira estava o
menino desfazendo-se em lagrimas ao
tempo , que Genoveva derramava o
resto das suas sobre o triste Tris-
tão*

Os Carthaginenses tivetao em hum
tempo por assentada ley de ordenar

a seus filhos em seus testamentos que
fossem eternamente declarados inimi-

gos" dos Romanos. Também EIRey
David mandou no seu codicillo a *seu

filho Salamão que vingasse as offen-

sâs
,

que Semey commetteo contra

elle. Differente he o que fez a nos-

sa S3nta Princeza , dictado pela mes-

ma piedade , e escrito com a precio-

sa rima destillada das brancas alvu-

ras
,
que seu triste corarão exhalava,

e assim mortaes
,
(para fazerdes tes-

tamento) tomay exemplo na nossa

Genoveva
,
qual por instantes espera-

va o fim de suas misérias, quando seu

filho começava a sentir suas dores. Nes-

te estado estavão mãy , e filho, quan-

do
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do a morte quiz executar o ultimo

golpe de sua crueldade. Detém a irjão

barbara , que ainda não he tempo de
executares o cruel golpe de seu furor

em tão preciosa vida , antes que a di-

vina justiça sarisfaça a sua honra: de

que depois imaginas gozar com tirar

a respiração a huma tão miserável

creatura ? Seu corpo não tem mais car-

ne , na qual teus bichos possão fazer

preza , nem menos tens que roer em
seus ossos , os quaes os prantos , e

tristezas já roerão; se acaso pertendes

accrescentar o numero de tuas fantas-

mas, deixa-a viver, pois eiia não he
outra cousa.

Entre tanto que a nossa Santa es-

tava esperando por instantes a execu-

ção da morte , ihe aparecerão dous
Anjos mais formosos , e resplande-

centes do que o Sol , os quaes en-

cherão a cova de hum suavíssimo

cheiro : chegarão ao catre , que es-

tava adornado de seccos ramos ; c

murchas folhas , aonde a pobre Ge.
noveva se achava deitada , e hum deL

les ,
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les , que era o seu Custodio , lhe

fallou desta maneira: Genoveva , vivei

vivei , Genoveva
, que assim o quer

Deos. A Santa entáo abrindo as pes«

tanas dos olhos , vio aquelíes celes-

tes Espíritos, os quaes não lhe derão

lugar para contemplar a beileza , e

resplandor , com que deixarão aquella

santa gruta , e Genoveva admirada
com sua milagrosa convalecença. Nun-
ca Deos nosso Senhor fez cousa, que

não fosse muy perfeita: digo-o, por-

que os homens curao os males cora

grande vagar > aplicando ás enfermi-

dades remédios violentos, que ás ve-

zes causão fortes dores
^
porém o Me-

dico celestial sara com suavidade in-

teira , e perfeitamente ao enfermo ,

mandando á enfermidade
,
que se re-

tire; com que suas medicinas ao to-

mai! as são suaves, e os doentes me-
lhorão sem mostras de que o estive-

rão. Assim Genoveva no mesmo ins-

tante , em que os Anjos sahirão da

sua caverna, se levantou do seu po-

bre leito tão forçosa , e bella como
ó
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o tinha estado antes de sua enfermi-

dade, que considerando-a levantada,

mais depressa parecia huma resurrei-

ção , do que huma convalecença , cau-

sando grande contentamento ao mini-

no, vendo viver outra vez a sua mãy }

mas cila suspirava com tristeza , vendo-

se lançada fora do porto , exposta ou-

tra vez ás inclemências de novos nau-

frágios.

Não vos aflijais Genoveva , pois

que Deos se acha muy satisfeito , e

reconhece muito bem vossos trabalhos,

e íidelidade. com que vossa larga pa-

ciência se manifestou tão esclarecida ,

coaio aíFectuosa. Vossos males são já
acabados , vossa coroa está já apare-

lhada , e tecida de vossas virtudes ,

as quaes são fragrantes flores ; que
nunca se murchão. O sol de vossa pa-

ciência
,
que esteve tanro tempo en-

coberto entre as trevas dâ calumnia,

já he tempo
, que mostre em publi-

co os rayos de sua innocente luz. Já
havia perto de sete annos

,
que Sigi-

fredo ê e sua esposa padeciáo , elle

nos
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nos temores de hum delicto , qué só

por ignorância commettera, c eila por
meyo das misérias, que injustamente

padecera: quando Deos querendo ma-
nifestar a innocencia de huma , e o
erro do outro

, permittio
,
que a ma-

liciosa feiticeira ( de quem acima se fez

menção) viesse ás mãos da justiça
,

e depois de ter sido convencida , e

confessado muitos dos delictos
, que

commettera , ao tempo, que o algoz

já estava para executar o golpe em
satisfação da sentença

,
pedio

,
que

lhe ouvissem hum dos casos , e de-

lictos mais. atrozes
,
que em sua vida

commettera , e que lhe causava ma*
yor pezar , e dor

7
do que todos os

outros i o qual era o ter imputado
hum delicto a huma pessoa

,
que es-

tava innocente dellc. A justiça mandou
que se declarasse*

O Conde Palatino Sigifredo {re-

plicou a Maga ) fez» tirar a vida a
sua mulher somente com as suspeitas ,

que as ií/u foes de minha arte magi*

ca lhe derao a entender : e para que

aquel-
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aquella Senhora era muito virtuosa
,

e honrada , e que morreo innocente 7

faço esta ultima confissão*

Com a qual morreo aquella desgra-

çada.

Os daquella Republica logo man-
darão ao Palatino Sigifredo hum cor-

reyo com esta nova, a qual lhe cau-

sou a dor, e sentimento, que permit-

tio a perda , e tão inconsiderada morte
de sua amada , e innocente esposa t

consolando-se que morreo livre do cri-

me ,
que lhe imputarão. Quem pode-

rá sem admiração referir o furor s

que lhe arrebatou seu espirito contra

a aleivosia de seu Mordomo , nem
as sentidas queixas, que fazia por sua

esposa , e filho.

Oh cruel > e mais que bárbaro al-

goz* , ( dizia ) não bastava a ruina
de minha casa , sem fores cm peri-

go a reputação , e honra delia ? E se

intentavas cometer huma tal traifao %

não tiveras achado outros meyos mais
moderados para a tua crueldade ! Não
bastava § teres sido disseluto em teu

pro-
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procedimento , sem ter intentado hu-

ma têê aleivosa calumuia ? Tomara
que tiveras cem vidas

, para que ca-

da huma delias padecera a pena
>
que

teu bárbaro delicto merece. Huma ha-

vias de perder , o traidor , nas cham-
mas de huma horrível fogueira , ou*

tra nos fios das mais agudas nava-
lhas , e outras com taes tormentos ,

que poderão satisfazer minha indig-

nação \ e castigar tua- depravada ma-
licia. Porém vós outras lastimosas

victimas
3

jd sois mortas \ já tu és

morta, minha querida , e amada Ge-

noveva i e tu , innocente cordeiro , jd
es morto, que ap-nas te dei a vida,

quando te privei delia ! Vosso sangue
pede ao Ceo vingança contra mim. Po-

dcr-vos-hey pedir perdão de hum cri-

me , que só pea facilidade em crer ,

cowrietti? Eu espero de vossa mise-

ricórdia este favor , pois que sois

tão compassivas , como innocentes. E
se este execrando ãelicto se pôde vin-

gar com hum castigo atroz , eu vos

prometto considerallo antes tal
,
que

pes-
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possa lavar minhas mãos no aleivoso

sangue ,
que causa a perda de tão pre-

ciosas vidas*

Era nunca acabar o que referir as

maldições, que sua cólera pronuncia»

va contra Golo : porém julgando ser

necessário dissimular seu pranto , c jus-

to sentimento, temendo não lhe es-

capasse de huma villa , para onde se

tinha retirado havia já dous annos , sem
visitar ao Palatino mais que nas oc-

casiÊcs , que sua malícia achava ac-

commodadas ;
para cujo fim lhe es-

creveo ; convidando-o para huma gran-

diosa caçada, cujo desígnio era ver-

dadeiro; porém não deo a entender,

que nella havia de servir de fera. Muy
descuidado se apresentou Golo aos

olhos de Sigifredo , c na mesma pri-

zao , aonde tivera a sua irmocentfc Se-

nhora padecendo tanto tempo , entrou

elie a padecer. Quem dirá agora , que
a divina justiça se descuida , e que
sua providencia dissimula ? Os effei-

tos mostrão com evidencia , que fa-

zendo padecer a iium justo , no fim

o
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o faz triunfador da maldade
;
pois ve-

mos a Golo suspirar de temor , e a

Genoveva engolfada no amor divino :

ellc se confundia nos temores de seu

castigo ao tempo que elia se perdia

nos doces extasis de sua solidão. Isto

he nada
i porque logo veremos como

Deos muitas vezes se serve da malí-

cia dos máos ., assim como nós das

víboras , e as quaes para lhe tirar-

mos o veneno , machucamos as cabe-

ças. Tendo o Palatino antes conside-

rado o digno de tão enorme delicto >

convidou para a propinqua festa dos

Reys a todos seus parentes
%

e ami-

gos, e a hum mesmo tempo entre-

gardes a Golo , para cujo effeito fez

preparar hum rouy sumptuoso ban-

quete
,
para o qual todos os elemen-

tos contribuirão com muitos rega-

los ; e querendo Sigifredo contribuir

com sua parte resolveo ordenar huma
caçada; eni que os convidados se h al-

vião de achar. Todos se ajuntarão no

dia determinado que foy véspera de

Reys, ao tempo que a Aurora come-

ça-*
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cava a desterrar as trevas da noite , e

depois de se terem saudado com re-

ciprocas mostras de amizade , parti-

rão com grande aparelho de cães r re-

'des, açdres, falcões, c outras preven-

ções necessárias para aqueile exercí-

cio , a começar á caçada. Desde o
castello ao bosque havia meya légua

de distancia, campina raza , muy agra-

dável , c formosa, aonde as galgas

começarão a inquietar o soccgo das

lebres , os podengos o das perdizes

,

os sabujos o das astuta* rapozas , e

todos juntos buscavão seu amparo no
escabroso , e na espeçura daqudle mon-
te. Nelle entrarão os nossos caçado-

res com muy bem ordenados appara-

tos venatorios , e a poucos passos o
capitão delles encontrou com hum vea-

do; era em fim a corça ama do leite

do seu doce Tristão , e o Palatino

julgando, e confiando na sua destre-

za ter a preza muy segura foy para
executar o golpe com o seu dardo

;

porém a corça, dando hum pulo, co«

meçow muy veloz sua carreira fugin-

K do:
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do : gulava-o por ásperas , c escabro-

sas varedas até á ditosa cova da nos-

sa Genoveva; mas vendo-se a corça

perseguida , virou o aspecto irado,

3ue parecia reprehender ao Conde * c

izer-lhe ;

Pois como cruel , e mais que bár~

Hãto inimigo ^ não hasta o teres con-

sentido na morte de tua própria es*

posa t e de teu próprio filho , que ali-

mentey a meus próprios peitos mais
de oitenta mezes ? Este he o salário ,

que tenho ganhado , tirandême a vi-

da ? Detém , ingrato , o abominável

golpe , e considera , que tuas settas

será» de pouco effeito ,
pois Deos me

tem guardado para mostrar ao mun»
do verdadeiros effeitos de sua bun-

da de , e providencia.

i

CA-
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CAPITULO V.

Em que se trata , ém cento Sigifre*

do andando d caça se encontrou

com a corça , e foi seguindo atê
d cova da nossa Santa , e cila ff

conheceo &c.

D Epois de ter sido perseguido, mais
de légua, e meya chegarão á sagra-

da cova da nossa Santa : alli foy aon-
de o Conde julgou fazer segura pre-

za ; e executar seu desejo ; porém ao
tempo

,
que quiz descarregar o golpe,

reparou que a corça se tinha acouta-
do junto de hum vulto

, que ao Con-
de parecia ser huma mulher sem ou-
tro vestido mais do que huma basta
madeixa de cabello

,
que cobria todo

seu corpo : chamou-a o Conde que sa-

hisse fóra
, porém ella respondeo

,

qu« os termos da honestidade não lhe

K ii per-
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permirtião mostrar-se , sem primeiro

cobrir seus membros. Of Santa , c

nunca bastantemente louvada Princeza,

conheceis a vosso esposo , ( como em
fim logo conheceo

, ) e fazeis repu-

gnância em vos chegardes ao que ou-

tras vezes cora os braços abertos fes-

tejáveis : Deitou-lhe o roupão ,^e a

Santa obedeceo no mesmo instante.

Admirou-se Sigifredo de ver a hum
tal espectáculo , e Genoveva de ver

a seu marido , contemplando na bon-

dade divina
,
que com tanta suavida.

de ordenava mostrar effeitos de sua

providencia >
fazendo brecha na alma

de Sigifredo a lembrança de sua do-

ce esposa, perguntando-lhe seu nome,
pátria , e a razão de estar naquella me-

donha solidão.

Senhor , eu sou hama pobre mu^
lher 5

natural de Brabante , a qual

a neccessidade obrigou a fugir para
este canto do mundo , por lhe não

ter sido possível achar amparo em
$utra parte \ bem verdade hed[uefuy
casada com hum homem , com quem

,

se
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se sua vontade se tivera igualada

a seu poder ,
poderá ter sido dito-

sa i
porém huma hve suspeita > que

teve contra minha honestidade , o

fez consentir em minha mina e na

de hum minino , que não foy conce»

bido com o peccado ,
que me impu-

tarão. E se os criados ( que tinhao

ordem para me matarem ) se tive'

rao precipitado a executar a senten*

fa , assim como com pouca pruden»

cia se precipitou o que me condenou ,

não tivera eu vivido sette annos nes-

te deserto , aonde não recebi assis-

tência alguma dos homens , se não

he dos elementos , ajudando-me a ter»

ra com raives para dilatar minha
vida

y
e minhas misérias , a que tam»

bem contribuirão o ar , e a agua.

Entretanto que Genoveva fallava

desta sorte, as potencias eh alma de
Sigifredo davão a entender a seu co-

ração que aquella era sua esposa, in-

quirindo sua vista muy attenta para

poder descobrir signaes disso , ajuda-

vão seus suspiros para o confimar , e

ti-
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tirar de duvida ; porém não se resol-

via dar-lhe credito, considerando que
tanta austeridade tivera aniquilado , e

consumido huma tão fraca , e mimo-
sa compreição : além disto conhecia

que a astúcia , e malicia de Golo não '

teriao permittido deixar com vida aquel-

la; que tanto tinha aborrecido \ mas
nem por isso c coração deixava de
o provocar , dizendo que huma sus-

peita causara todo seu mal : que era

de Brabante : que seu marido era pes-

soa principal , e que se conjurarão

contra sua vida. Todos estes ngnaes

faziao no peito de Sigifredo grande

força. Não era menos a do amor , di-

zendo : Esse rosto
;
que as misérias*

desfigurarão , dá evidentes mostras de

ser cerro o que presumo. Finalmente

Sigifredo se resolveo (palpitando seu

coração) a dizer perguntando?

Dtzei-me $ amiga , como vos cha-

mais ? Eu Senhor ( respondeo ) chamo-

me Genoveva.

Apenas acabou de pronunciar o ul-

timo acento de tão doce palavra ,
quan-

do
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do saltando do cavallo f a apertou en-

tre seus braços, dizendo enternecida-

mente:

Sois vós , minha amada Genove-

va , sois vós a que tanto tempo cho-

rey por morta ? Quando esperava eu

lograr tal dita de vos ter agora en»

tre meus braços , achando-me corri*

do e envergonhado de me achar na
presença da que privei da vida só

com o consentimento , e vontade pou-

cs discreta ? 0* minha querida fi*

lha
y perAoay a hum delinquente , que

confessa sua falta , e reconhece vos*

sa innocencia. Disponde de minha vi-

da , pois tantas vezes vos tenho pri-

vado da vossa 5 e assim ; minha doce

Genoveva não desejo viver mais do

que vós gostardes.

Assentada eonsa he que as estre-

madas dores, e alegrias impedem o
chorar , atalhando ás vezes o uso do
failar : digo-o ; porque este primeiro

assalto fez effeito em ambos ficando

como duas estatuas de mármore: Ge-

noveva contemplando porque suaves

ca-
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' caminhos, e modos milagrosos restau-

rava a providencia divina sua honra ,

e Sigifredo admirado não se fartava

de olhar para o rosto , que em outros

tempos tanto adorara , ao qual já res-

peitava como cousa sagrada, e santa,

e que os trabalhos a não tinhão con-

sumido tanto
,
que não se mostrassem

alguns indicios.de sua passada formo-
sura , doendo-se de ter perseguido a

virtude
, que hum corpo tão formo-

so , e nobre encerrava. Em fim tor-

nando em si , a primeira p;*lavra que

pronunciou , foy perguntar por seu ama-

do filho :

Âovcle esta, querida Genoveva o

filho de hum pay
,
que foy mais des-

graçado do que malicioso ?

Então Genoveva conhecendo por

suas lagrimas a afflicçao de Sigifredo

,

para aquietar seu affligido espirito ,

com enternecidas, e carinhosas pala-

vras lhe fallou desta maneira.

Querido filho , e amado Sigifre-

do , lançay fora de vosso espirito *

lembrança de minhas misérias , e a
de
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de vosso erro pois não temos outra

medicina para curarmos nossos ma*
les , senão pollos em esquecimento ,

considerando ,
que Deos não nos guar-

dou atégora mais que para gozar»
mos das frutos de sua misericórdia >

vão rejeitemos o que a divina bon-

dade nos ojferece. Pelo que toca a
meus interesses , eu peráo-o de todo

o coração a todos os que procurarão
meu mal , e com mais razão aos que
com engano o solicitarão. Não ima-
gineis , amado esposo

, que eu tenho

algum sentimento contra vós \ por~

que se me aborrecestes como a buma
criminosa , eu nunca fuy a causa de

vosso ódio \ a falta ,
que commetes»

tes
, f/y para mim aventajada. Vi*

vey na boa hora meu Sigifredo^ pois

Genoveva , e vosso filho vivem*

E por -certo que teve Sigifredo

muita necessidade de se animar para

moderar tão grande alegria , e a que
pouco depois lhe augmentou o mini-

no , foy excessiva , o qual tornando

carregado de hervas , e raízes para

o
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o sustento de sua pobre mãy , e des-

cobrindo hum homem , c hum cavallo;

que estavão perto delia , se pôs em fo-

gida, medroso de ver naquella espe»

cura o que nunca nella tinha visto :

sua mãy o chamou , dizendo , que al-

li estava seu pay. Para exagerar o pra-

zer de Sigifredo t não me julgo tão

destro , eomo foy aquelle grande pin-

tor , o qual com hum subtil véo co-

bria o rosto Jep-hche , por evitar
,

que visse sacrificar a sua filha , e as-

sim de quantos prazeres hum pay po-
de ter se pode contar pelo mais ex-

cessivo o que Sigifredo teve nesta oc-

casiío com seu filho. A abundância

de iagrlmjs causadas de alegria, que
derramou em seu rosto , os melifluos

ósculos
;
que deu em sua boca , e os

enternecidos abracei misturados com
caricias derão bastantes mostras de se

querer satisfazer , e pagar por junto

da divida, que com tanta anciã espe-

rava cobrar havia já sete annos Dei-

xemos a Tristão entre os braços de

«cu querido pay
,
que não lhe estor-

vou



de Santa Genoveva. içç

vou o convocar seus caçadores , os

quaes ao som da corneta concorrerão

a ver effeitos de huma cousa nunca

imaginada , reconhecendo atónitos ,

huma mulher montanheza, e hum mi-

nmo
,

que Sigifredo apertava enter-

necidamente nos braços; porém o que
mais os fez admirar , foy verem que
os cães estavão retouçando com a cor-

ça ; e que aquella mulher fosse a Se-

nhora, que tanto tempo chorarão por
morta. A fêmea da palmeira quando
por algum accidente se vê separada

do macho , murcha-se de modo
,
que

parece estar secca , mas se por ven*

tura torna a abraçar as ramas de seu

companheiro , também torna outra

vez a cobrar seu vigor; e galhardia.

Assim pois Genoveva
,
que por meyo

de tantas calamidades teve tempo de
perder sua belleza , no mesmo pon-
to , que vio a seu amado esposo, a

cobrou inteiramente
;

pois seus mes-
mos criados a conhecerão logo , al-

guns dos quaes enternecidamente cho-

ravão de alegria de verem a sua Se-

nho*
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nhora. Logo foráo ao Castello para

trazerem huma liteira , e alguns ves-

tidos ; a que 11 co;n vagaroso passo ;

e grande prazer seguio a companhia,
tirando Genoveva

, que moscrou pou-

co gosto em deixar sua morada , por-

que assim o derão a entender suas pa-

lavras , as quaes forao estas.

A Deos , sagrada, gruta , e doce

hospício , que tanto tempo encobriste

meus males
; por aluguel te deixo

mil bençois , e rogo ao alto Deos que
m não permita que sejas profanada ,

nem sirvas de refugio para farino*

rosos Bandoleiros. A Deos , alemos

cheio? âi> folhas , fayas ,
pinheiros e

freixos que com vossas ramas , e fo-

lhas compozestes humpavelhão ou tol-

do , para que o Sol com seus abra-

sadores raios me não fosse molesto :

rogo a meu Creador
,

que não per-

mitia , que algum mda temporal mur-
che vossas folhas , nem que fouce cu

machado chegue a cortar vossos tron-

cos* A Deos , querida fonte , cujas

aguas me servião de suavíssima be*

bi-
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bida muitas vezes : rogo ao sobera-

no Deos ,
que não permitta que ai-

guma maliciosa serpente lance sua
peçonha em vossas claras ondas* Fi-

cai-vos com Deos , minhas aveszi*

nhãs ,
que com vossa harmonia y e so-

noro canto recreaste ao meu amado
Trislão ;

permitta nosso Deos pre-

servar vossa simplez innocencia de

falcões , açores , e de laços* A Deos
leopardos , ursos , porcos montezes ,

e todas essas feras ,
que no meu des-

terro , me serviao de agradável com-
panhia ; rfigo a meu Creador , que
permitta preservar-vos de ardilosos

caçadores , de dardos , e de frexas ,

e ficái-vos com Deos.

Com verdade se pôde dizer , que
toda afloresta mostrava sentimento de
ver ausentar-se a nossa Santa : a ca»

verna se mostrou muito mais escura:

o ribeiro entoava queixoso seu raur-

murinho , apressando o curso sem or-

dem
; parecia lamentarem-se os ven-

tos ; porém as aveszinhas
, que até

a entrada do bosque forão acompa-
nhai*-
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nhando a nossa Genoveva, derão com
triste, e rouco canto evidentes signaes

de tristeza por sua ausência , e perda %

que sentião. Só a corça muy alegre

seguia a Genoveva , sem se apartar

delia. Terião caminhado perto dehu-
ma légua , quando encontrarão os cria-

dos
,
que tinhão ido buscar a liteira

,

ficando o castello sem pessoa , por-

que rodos concorrerão muy alegres pa-

ra verem com seus olhos a que tanto

tempo tinhão chorado por morta. Tan-
to que chegarão junto ao castello, sahi-

rão ao encontro huns pescadores com
hum peixe de tão extraordinária grande-

za que nunca os nascidos o virão na-

queílas partes , apresentarão-no ao Con-
de ; porém ao tempo de o alimpar;

acharão no annel
, que Genoveva ar»

remeçou ( como assima está dito) no
rio Mosela. Este novo prodígio cau*

sou admiração a todos , e muito maÍ3

ao Palatino , que não cessava de dar

graças a Deos , o qual permittia que

os mudos fallassem para fazer mais

publica a innocencia de sua amada es-

po-
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posa. Não hc este o primeiro prodí»

gio , que se tem yisto ; porque teu*

do hum Rey de Sarmacia arremeça-

do no mar huma esmeralda , e acha*

ião debaixo da língua de hum pei-

xe , que depois de seis dias- lhe ÍOjf

apresentado. Quasi nos tempos da nos-

sa Genoveva Santo Amoldo ( o qual

foi avô de Carlos Magno Wornou a

cobrar hum annel , que tmna arre-

meçado no mesmo rio Mosela , achan-

do-o também em hum peixe , com
que estas aguas mostrao com eviden-

cia terem inclinação ao sagrado culto

da justiça.

Oh bondade divina, que a hum
mesmo tempo descobrio a innocencia

perseguida, a calumnia aniquilada, a

crueldade convencida , e atropelladas

as misérias , com que podemos con-
templar as mudanças da fortuna , ou
por melhor dizer, os effeitos da pro»

vidência divina. Claramente no los

mostra Genoveva , a qual por meyo
de tantas delicias se vio servida , c

estimada em seu palácio, logo em hum
es»
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escuro calabouço , e depois em hum
medonho deserto , falta de todas as

cousas , e o peyor de tudo ; e que mais

a affligia , ver-se aceusada de hum in-

fame delicto , só a. suspeita do qual

poderá servir de martírio, e tormento
para huma senhora honrada. Já ve-

mos a nossa livre da calumnia ; e as-

sim como o Sol ás vezes se mostra

livre do rebuço , com que as som»
brias nuvens impedião sua luz ; da

mesma maneira vemos já desfeita a

escura névoa , que encobria a alvura

da nossa Genoveva , a qual já se vê

adorada como huma Santa. Que he o
que vos parece ? Não diremos agora

que Deos he bom, e justo?

Todos os parentes , e amigos de

Sigifredo concorrerão alegres a ver

sua amada parenta , não cessando de

dar graças ao Ceo
,

que por modos
tão milagrosos a guardara , e junta*

mente descobria a aleivosa calumnia ,

ficando vencedora a cândida innocen-

cia. Huns saudão a may > outros

beijavão , c abraçavão amorosamente
ao



de Santa Genoveva. 16

1

ao minino , durando a alegria huma
semana inteira; s6 se oppoz o senti-

mento de ver que a Condeça não po-

dia gostar de outros comeres mais que
de hervas , e raizes, se bem melhor
guizadas das que usava no deserto.

Passados desta maneira alguns dias,

mandou o Palatino tirar da prizao ao
Mordomo, e trazello á sua presença,

o qual entrando na sala , aonde se acha-

va a Princeza com toda a Fidalguia,

os terrores de sua má consciência as-

saltarão sua traição , vendo que já
suas destrezas erao de pouco efteito

;

não podendo negar o crime , de que
os homens , as feras , e os peixes

erão boas testimunhas. A esperança

de hum perdão pai;ecia-lhe novo dc-
licto , os temores porto de tormen-
tas , a representação da morte o faz

pasmar , a bondade de Genoveva o
anima a huma indulgência . mas ama
consciência o ameaçava de ser indi-

gno. A piedade o faz esperar; porém
sua crueldade o faz desesperar: a ami-
zade passada do Conde o anima

.;
po«

L rém
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rém sua justa indignação o desani*

ma. Persuade-se a que lhe perdoará
,

mas os olhos , a vós , e o encoleri*

zado semblante de Sigifredo não mos-
trão mais que ameaças , c cruéis cas-

tigos ; e em fim entáo sem ousar a

por os olhos na que tanto tinha of-

fendido , e injuriado , cahio desmaya-
*do a seus pés, porém o Conde ace-

20 em cólera lhe disse mil injurias, é
o condenou a morrer.

Aqui foy aonde batalharão a bon-

dade , e a malícia , a -prudência, e a

astúcia , a compaixão , e crueldade ,

a suavidade , e paixão; e ultimamente

a clemência de Genoveva , compade-
cendo-se de hum affiigido , procurou

revogar a sentença , foliando assim a

Sigirredò.

Meu amado , e querido Sigifre-

do , ainda que os accidentes dos bons

suecessos não justificão as más in-

tenções , nem por isso me estorvará

pedir-vos a vida de Colo , por ter

sido parte dos bens
,
que ao presen-

te possuo. Eu confesso ,
que seus pro-

ce»
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cedimentor forao pouco justos , mas
também acho que vossa bondade lhe

pôde perdoar , e se vós senhor com
siderais as ventagens , que consegue

>

espero que vossa misericórdia ven*

cera a vossa ira. Não quero dissi*

mular sua falta pára a fazer for*
mosa , antes confesso , que Golo of-

fendeo a Genoveva , e procurou pri-

vaHa da vida , e honra. Isto suppost$ %

a mim me toca procurar a vingan*

fa j se pós dizeis , que sois também
interessado > também vos toca dar
gosto a meus desejos , que são de

procurar a vida de Golo. Espero ,

doce esposo , de vossa bondade este

favor ;
permiti

,
que eu possa acres*

centar ás minhas poucas virtudes a
gloria da causa ,

que me he mais sen*

sivel , qual he dar a vida a quem
por muitos meios procurou privar*
me da minha \ porque , se estais re«

soluto a castigallo , não achareis ,

conforme minha opinião , maior cas-

tigo , no que deixa lio viver , pois ê

remorso de sua consciência lhe sub*

L ii mi*
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ministrara tantos verdugos , come
atrozes tormentos \ e em fim queri*

do esposo eu gosto de que viva , e

que agradeça sua vida a estas com*
passivas lagrimas 9 que derramo.

Quem se não renderia aos piedo-

sos rogos de tão doce boca ? Com
que os circunstantes começavão a ter

esperanças de perdão , não podendo
o discurso > sem causar admiração ,

contradizer ao que todos esperavão

;

porém Golo prostrando-se aos pés de

Genoveva , fallou desta maneira.

Agora
,
piedosa senhora > he quan-

do melhor reconheço a bondade , e

pureza de vossa alma % e a minha
infiel , e maliciosa ; quem poderá es-

perar
,
que aquella > a quein tantas

razoes obrigão a minha ruina , ha-

ja de procurar minha salvação? O*

miserável de ti , Golo , tu és indigno

da vida %
pois quizeste arrebatar a pre-

ciosa desta santa Princeza , Não , não

fiao , minha senhora , deixai-me mor-

rer ; porque minhas grandes affli»

coes não podem desculpar minha of-

ftn-
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fença , assim he necessário
,

que a

rigor de hurna ajfrontosa morte vin-

gue tanta crueldade ; aonde as lagri-

mas são inúteis , he necessário o san-

gue , e jd que não possa merecer per*

dão , permitti senhora que' eu pade-

ça o castigo. Eu confesso ter inten*

tado roubar-vos a honra ; a força da

affeição me poderá servir de descul-

pa , e depois de terdes resistido a
meus torpes desejos , calumniey vos-

sa innocencia , delieto tão atroz, nãfr

se pode esquecer. Eu não me conten*

tey com ter posto vossa vontade em
suspeita ; mas também procurei tirar-

vos a vida , e assim não acho ra~

zão , para merecer indulgência. Não
duvido , que vossa grande bondade
ma alcance

,
porém achando-me indim

gno , não a desejo : só , amada senho-

ra vos peço , que depois de minha mor-
te morrão em vossa lembrança mi-

nhas aleivosas acções , eque meu san-
gue diminua qualquer resaibo de vosso

coração.

Depois de falladas estas razões ,

ou



i66 Portentosa Vida

ou para melhor dizer , 'de seus sola*

ços as terem atalhado, derramarão seus

olhos tantas lagrimas
, que parecia

desfazer-se aos pés da Princeza , mos-
trando-se tão compasiva , como Sigi-

fredo rigoroso, permittindo a justiça

divina para exemplo dos homens en-

durecer seu coração o qual necessi-

tava de toda a bondade de sua mu-
lher para se inclinar ao perdão, e as-

sim confirmou a sentença , e queren-

do castigar os enormes delictos com
tormentos iguaes , se poz a permidi-

tar os mais cruéis : humas vezes in-

tentava fazello tragar por seus lebreos,

outras julgando ,
que seu delicto se

originara dos infames fogos do amor
s

lhe parecia envolvelios com as cin-

zas de seu próprio corpo , ou bom
apagalíos dentro nas correntes do rio.

Todos estes géneros de castigos erao

grandes
,
porém seus delictos não erão

menos enormes , e Stgifredo se jul-

gara pouco satisfeito, se os desejos

de sua vingança não tiverao alguma

cousa de extraordinários , e ultima-

men-



de Santa Genoveva. 167

mente resolveo-se e fazei Io morrer des-

ta maneira. Tinha entre a manada do

Seu gado quatro touros bravos , crea*

dos na montanha que chamão Negra,

aos quaes fazendo ajuntar cola com o>
la, amarrado a elles o miserável Golo
de pés , e mãos o partirão em pedaços ;

ficando aquellas infames relíquias por

justos juizos de Deos para pasto dos

corvos ,
permittindo que corpo tão

aleivoso fosse tratado como sua alma

o fora em vida*

Este castigo padeceo o desgraça-

do, por ter sido primeiro ditoso, e

estes são os fruetos
, que a maldade

produz ; estes os princípios
,
para on-

de huma maligna paixão nos encami-

nha ; estas são as tormentas , aonde
os ventos da prosperidade nos pre*

cipkão i e ultimamente são os jogos

da fortuna , que lisongea nossas es-

peranças ,
para depois zombar delias:

e assim, ainda que nos mostre bom
semblante, não ha que fiar delia ; as

sereas , t pantheras fazem o mesmo,
convidando-nos com amorosas queixas

pa-
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para nos perdermos , e os suspiros do
cocodrilo para nos arruinarmos , se el-

Ia resplandece , seus rayos abrazão.

E assim contaremos a Golo entre os

que esta traidora enganou : seu esta-

do era mui feliz , se o tivera mode-
rado, e se o favor o não tivera aven-

turado; sua vida gozava de huma se-

gura quietação ,. e se examinar-mos at-

tentamente sua desgraça, acharemos,
que foi a grande authoridade

, que
tinha adquirido em casa de seu se-

nhor , da qual segmo a liberdade de

desejar o que não devia de amar sem
respeito , o que havia de venerar

,

donde procedeo huma insolente peti-

ção sem suecesso , hum ódio sem ra-

zão alguma , huma calumnia precipi-

tada , e ultimamente hum castigo sem
misericórdia : e se tornamos a consi-

derar a Princeza , veremos a virtude

aniquilada , porém para sua mayor
gloria, a constância combatida , mas
para mais se fortalecer , a santidade

desprezada , porém para mais triunfos

do vicio são breves, e sua confusão

cter-
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eterna , e não he a primeira vez que

nosso Senhor retirou as causas dos ín-

nocerttes debaixo do cutelo do algoz

para as coroar.

Todos os que tinhão sido com-
prehendidos na maldade de polo , fo-

rão asperamente castigados á medida
de suas faltas, e os que favorecerão

a affiigida senhora, forão liberalmen-

te recompensados. A pobre rapariga;

que tanto se compadeceo j levando*

lhe tinta á prizão , achou seu salário

em parte , do que em papel. Hum
dos que tinhão dado a vida á Prin-

ceza ; colheo o fructo de sua piedosa

acção
, porém seu companheiro ficou

privado deste , pelo ter a morte pri-

vado da vida , e em fim todos aquel-

les , que amavão a virtude , forão

ch^yoá de prazer , e contentamento.

O minino Tristão reconhecia a

mudança dá fortuna , vendo a aspe-

reza do deserto mudada era suaves de-

licias , e se primeiro não tivera sido

desgraçado , não fora depois ditoso

;

mas nem por isso deixou de moderar
seus
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seus deleites , aplicando-se ao estudo

de todas as qualidades, que illustrão,

c esclarecem a nobreza. Náo !>e ob-
servava nelle cousa , que contradis-

sesse a seu sangue
, por ter sido crea-

do entre tantas misérias , nem por ter

conversado com os ursos se reconhe-

cia nelíe alguma cousa de feroz , seus

pays estavão cheyos de prazer , ven-

do ao filho tão bem inclinado , aju-

dando-o com bons documentos. Nas-
cia da concórdia

,
que havia nesta ca**

sa , huma geral paz , tendo-se cada

hum dos criados por muy ditoso
,

vivendo satisfeitos em séculos tão dou-

rados.

Ninguém se achava descontente ,

csquecendo-se das passadas tristezas ;

só os merecimentos de Genoveva erão

pouco remunerados
, porque a terra

,

que a tinha feito padecer tantas mi-

sérias , não tinha cabedais para lhe

satisfazer, só o Ceo cuidadoso con-

siderava em premiar sua paciência.

Com isto se pode entender que que-

ro tratar da morte da nossa santa Prin-

ceza. * Nos-
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Nosso Senhor resoluto privar o

mundo deste rico thesouro de virtu-

des , deu aviso á nossa Santa desta

maneira. Estando hum dia em ora-

ção, lhe parecia ver hum grande es-

quadrão composto de donzellás , e san-

tas mulheres
,
que guiava sua advo-

gada a Rainha dos Geos; seu gran-

de resplandor , e magestade assom-

brarão a nossa Santa , e alternando

as donzellás ; não cessavao de lhe

apresentar palmas , e ramalhetes de

flores. Tinha na mão huma rica co-

roa de preciosas joyas engastadas em
ouro , e lhe parecia fallar com ella

desta maneira :

Minha querida filha , já he tem*

po
,
que comeceis a gozar dos praze-

res eternos , vedes aqui huma coroa

de ouro , que vos tenho preparado ,

para que a ponhaes em lugar dessa

de espinhos , que atégora sofreste y

recebey-a da minha may.
Muito bem entendeo Genoveva a

significação desta visita , a qual lhe

causou hum admirável contentamento,

na?
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não o quiz manifestar a Sigifredo ;

temendo aguar o seu , encobrio sua

prudência á causa > porém a indiscre-

ta enfermidade a descobrio , porque
dahi a poucos dias lhe sobreveyo hu-

ma aguda febre * a qual indicava me-
lhor do que a vizão o fim

, que dese-

java. Affligio-se Sigifredo , vendo a

sua santa esposa em tal estado , e

com enternecidas queixas dizia

:

Pois porque , meu Deos y permit-

tis > que tão pouco goze deste tbe-

souro. He bem verdade , e reconheço
,

que sois , meu Deos , muy justo ,

pois me privais de outra cousa , se-

não do que vossa misericórdia me con-

cedeo sem o merecer ; porém eu mais
quizera estar totalmente privado , do

que gozalio tão pouco.

Não vos afflijaes , Sigifredo , por-

que aind# não he tempo de chorar ,

guarday vossas lagrimas para logo f

reservando-as para mais justa dor: re*

solvey-vos a esgotar todo o humor de

vossos olhos , porque será vergonha

não fazer demonstração por tão gran-

de
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de perda \ ai pequenas dores podem-
se queixar, porém as grandes não tem
boca : quero dizer ;

que quando ai*

guem pôde declarar seu mal , não he

o sentimento tão excessivo, nem a dor

tão grave.

Já a nossa Genoveva parece estar

morta estendida no seu pobre leito

sem algum .vigor y sem movimento;
seus olhos não são mais do que duas

eclipsadas estrellas , sua boca já não
tem rosas , suas faces perderão seus

Jirios. Oh quem poderá ajuntar ao re-

dor desta cama as vãs formosuras des-

te século , para contemplarem bem
seu miseiavel fim! Verião claramente

a afFectada paixão , e as cinzas do fo-

go , que abraza o mundo , também
verião hum exemplo do que devem
ser , e huma imagem , a quem hão
de ser semelhantes , 2sshn não ha se-

não apfessar-vos a ostentar vossa bel-

leza, a qual a morte brevemente trans-

formará em podridões , e bichos: mas
eu enganome , que Genoveva não he
morta, somente hum parocismo apar-

tou
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tou por hum certo tempo sua alma*

Em fim tornando em si , ciando a en-

tender que a natureza não tem mais
vigor , se a nío ajudão com alguns

remédios paraexpellir seu mal, a que
Sigifredo acodia com cuidado , sem
reservar cousa jilguma , por diffilcul-

tosa que fosse ; porém ; não obstan»

te, Deos tem prevenida sua partida
,

e assim também seu estômago % que
não pode sofrer outro confortativo mais

que de hervas , e raizes
,
que aug-

memão a febre ; e apressao o passo

da çnorte. A boa Princeza bem o co-

nhecia i e também o desejava , a qual
' mandou chamar a seu filho, e lhe dei-

tou sua benção , despedindo-se do Con*
de com estas amorosas razoes.

Meu amado Sigifredo , ex-aqui

como vossa querida Genoveva st vai

chegando d morte , e tenâ? por cer*

to que o mayor sentimenento ,
que

tenho de deixar esta vida , sao vos*

sas lagrimas. Deixai de chorar y
que*

rido esposo , e partirei contente , as*

seguranàa-vQS , que se a morte me
de*



de Santa Genoveva. $jf

dera lugar y eu vos mostraria para
dejpreso do que perdeis a pouca r&-

zao 9
que tendes de sentir vossa per*

da ; e pais o tempo me aperta , e não

meficão mais que três suspiros , vos

direi buma só palavra , * qual he que

choreis tudo o que mereço , e assim
chorais pouco ; não obstante , vos pro*

testo que esquecenào-vos destas pou*

cas cincas , que cá deixo , vos lem-

breis de que vou para o Ceo a esco-

lher hum lugar , para que & cecu-

pem , esposo , e a esposa , * pede ser

que Deos me chama agora para este

ejfeito 9 e ficai-vos com Deos , ama-
do esposo , tende a Tristão por mui
encommendado.

Depois destas sentidas palayras tu-

do o que sua fraqueza lhe pode per-

mittir , foi confortar sua alma com
o divino Pão , que apenas recebeo era

sua boca , quando attenta para o Ceo
aonde seu coração já estava com hum
amoroso suspiro exhalou a alma &o
segundo dia de Abril do mesmo an-

uo , em que foy achada , e reconhe-

ci-
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eidos os merecimentos de sua paciên-

cia. Apenas o minino vio morta a sua

querida mãy , quando lançando-se so-

bre ella , deu tão lastimosos gritos
?

que com elles atravessava os corações

dos circunstantes , não sendo possível

aparralio dalli , ficando frustradas as

diligencias ,
que para isso fizerão. Por

outra parte Sigifredo ajoelhado
, pos-

tas suas mãos nas de sua santa mu»
lher , as banhava com sentidas lagri-

mas. Os criados estavão ao redor co-

mo estatuas , que parece os tinha a

dor convertido em frio marrçore , e

sendo necessário dar á terra o que

a alma de Genoveva lhe deixa e por

herança , se apressarão para enterrar

seu santo corpo , o qual acharão Co*

berto com hum áspero cilicio ,
que só

fora capaz de consumir seus mimosos
membros : e ao mesmo tempo , que

começarão a levantar o tumulo: co-

meçou Sigifredo a dar tão lastimosos

suspiros banhados em lagrimas
,
que

facilmente poderão apagar as tochas t

que acompanharão esta fúnebre pom-
pa-
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pa toda cheia de pranto. E ultima-

mente depois de terem depositado na

Igreja aquelle bemdito corpo , taril-

bem pay , e filho ambos depositarão

•eus corações na mesma sepultura. O
sentimento passou dos homens aos bru-

tos , parecendo darem lastimosas quei-

xas as aveszinhas com tristes canti-

gas , que se oUYião daqueile triste cas-

tello
, porém o que causou mais ad-

miração, foi, que a corça que com
tanta fidelidade tinha servido á Con-
dessa em sua vida,; também em sua

morte quiz mostrar effeitos de seu,

excessivo amor. Dizem , que este ani-

mal quando morre, deita huma gran-

de lagrima , com que se pode crer

,

que devia de morrer mais de huma vez
no traspasso de sua amada .senhora.

Foi cousa digna de compaixão ver

que seguia ao corpo , dando sentidos

bramidos
,
porém o que mais admi-

rou , foi , que nunca a poderão fazer

tornar para casa ficando de dia e de
noite á porta do templo em guarda

de sua boa senhora. Os criados le-

M va-
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vavão-lhe feno , e grama^ >porém não
foi possível o fazeila comer , também
o minino. provou

,
julgando

, que aca-

so conviria de suas mãos , por ser

acostumada no tempo passado , mas
foi em vão querendo com morrer a-

companhar mais cedo a sua amada
Princeza. Levarão ao Palatino a nova
como a corça era morta , e chorava

da mesma maneira, como se.sua mu-
lher tornara outra vez a morrer. Si*

gífredo por se mostrar agradecido á

sua fidelidade , mando-a escujpir de

branco mármore , e a pt>z debaixo dos

pés de Genoveva na sua sepultura :

porém tudo isto não lhe servia de con-

solação alguma , nem dizer-Ihe , que

a natureza já estava paga, e que era

tempo de entender a razão. Os remé-

dios para curar sua dor causavao ou-

tras novas , se lhe dizião, que aquel-

le pranto tão excessivo não era pelo

amor de sua esposa, senão por abor-

recimento de si mesmo, respondia,

que a perda de huma tão santa mu-
lher não podia ser louvada > se com

gran*
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grande excesso não fosse chorada ,

não bastando meyos para deixar de os

buscar em augmento de sua dor , c

sua mais agradável imaginação era re«

presentar-lhe a sua Genoveva. Se hia

á Igreja , era para lhe fazer hum sa-

crifício de lagrimas , e em tornando

para casa , tudo era fallar com as cou-

sas , que tinhão sido de seu uso : Alli

está (dizia) o retrete da minha Ge-
noveva , acolá está seu leito , acolá es-

tá o seu espelho.

E olhando dentro em seu crystal

buscava o rosto de sua querida espo-

sa *, chamava , dizendo : Genoveva
9

Genoveva , ó Genoveva , mas ninguém
respondia. Desde o seu quarto hia ao
jardim, aonde outras vezes tinha pas-

sado seu tempo porém jã o não era

para a buscar alli , se não nos jardins

celestiaes ; se a alma da Santa fora

capai de outro afFecto mais que do
da gloria , se tivera compadecido da
melancolia de Sigifredo, e sem duvi-

da seu amot o remediara , conside-

rando ser ella a causa. Huma taYde

M ii es-
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estando engolfado na profundeza dé
suas ordinárias imaginações , entrou

hum pagem dizendo, que estava hum
Ermitão á porta pedindo

.,
que lhe des-

se por caridade agasalho aqueíla noi-

te. O Conde
,
que nunca teve sua por*

ta fechada para obras de piedade j nem
para excluir as boas acções delia , fol-

gou muito de encontrar com esta oc-

casião , mandando logo., que o fizes-

sem sobir. O* Sigifredo bem vos po-

deis contar por muy ditoso, pois abrin-

do vossa caridade a porta de vossa

casa , achareys abertas as portas da eter-

nidade , e poderá ser ,
que este en-

contro sirva para vos fazer possuir a

eterna gloria. Entre tanto que se pre-

parava a cêa , estiverão discorrendo so-

ÍKe varias cousas. Propoz-lhe o Ermi*

tão cottjo o ordinário deste mundo
era estarem-se sempre alterando os gos-

tos e pesares , e se bem estes discur-

sos erao molestos
,

paredão a Sigi-

fredo suaves. Chegou o tempo de cear,

c fez assentar ao seu convidado na

cabeceira da mesa > e ainda que sua

mo-
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modéstia o repugnava^ a virtude , e

cortezes termos de Sigifredo vencerão

aquella urbana porfia , reparando mais

na dignidade do que nos vestidos , e

finalmente assentados , e quando repa-

rou o Religioso
,

que Sigifredo nao

fazia mais que suspirar sem comer de

iguaria alguma , e julgando que só

com suspiros se sustentava
> o obrigou

a perguntar a causa de sua dor. O Con-
de (que tinha toda a consolação em
faliar de sua querida Genoveva ) lhe

deo relação de toda sua lastimosa his-

toria , e ultimamente lhe disse:

Nao vos parece j Padre
,
que te'

nho razão de chorar eternamente a
perda tão preciosa , que tive ? Por
certo , Senhor (respondei o Religio-

so ) que seria desprezar a mais jus-

ta ley da natureza o faltar com as
lagrimas a quem por direito av

s me-
rece. A paciência permitte queixar*

se f mas não permitte murmurar :

vós tendes razão de vos queixar
,
pa-

rem dizei-mc senhor
,
quanto tempo

ha que a senhora he morta ? Haverá
seis
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seis mezes ( respondeo Sigifredo ) Per-

doay
y se vos digo ( respondeo o Re-

ligioso ) que dura muito vosso , pran-
to 9 ou que vosso animo he fraco ;

porque quando as lagrimas durão tan-

to
, parace "excesso. Isso seria , meu

Padre , se eu tivera experimentado
huma perda commua ; porém tendo

perdido em Genoveva huma mulher ,

e huma santa
,
parece-me

,
que com

razão devo chorar eternamente , e

queixar-me* Isso mesmo ( disse o Er-
mitão ) vos deve consolar ; enxugai

vossas lagrimas , e permitime ( se gos*

tais ) que eu discorra hum pouco com
vossa dor examinando sua justiça.

Vós perdestes huma mulher , dizei-

me , que segurança tínheis de a pos*

suir sempre ? E se por força tosta-

rão huma santa , que direito acha-

reis para gozar delia eternamente}

Pouco tendes experimentado ás eou-

cousas do mundo , pois ignorais que

o homem ha de morrer huma vez :

vosso entendimento he muy illustre

para pedir a morte hum premlegio ,

que
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1

que não toca mais que nos espíritos.

Para qualquer parte que voltamos

os olhos , não vemos senão lagrimo»

sos lutos y tumultos de ossos , fúne-
bres epitáfios , e outras cousas , que

nos mostrão sermos mortais. Os Prín-

cipes soberanos tem algum poder so-

bre a vida mas não sobre a morte \

cujos crucis intentos são procurar

derribar bum throno
,

quebrar hum
sceptro, e pizar buma coroa , para
fazer seu poder iIlustre , e temido.

Ainda que nasçamos entre purpuras ,

e entre teas de aranha , ainda que
habitemos em palácios , ou vivamos
em choupanas , sempre a morte nos

ba de achar. Os grandes , senhores

no modo de viver podem ser privile-

giados , porém no da morte não va-

lem privilégios. Eu concordo com as
razoes , que vos são assas manifes-

tas , de temor , que minhas conside-

rações não sejão muy geraes. Que ra-

zão achais para estranhar que huma
cousa mortal seja tçiorta ? Nisto não
tendes que contradizer , senão que.
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foi accelerada de sorte f que quize-

reis j que a mçrte tivera sido {para
comprazer a vosso desejo ) mais dis-

creta. Bem sabeis , senhor
,
que nas-

ceo para ruina da natureza , e assim
não ha que esperar algum favor de

sua crueldade , senão he o de nosfa-
zer morrer á pressa para penarmos
menos , se este conhecimento chegou

ã penetrar vosso espirito ; donde nas-

cem vossas murmurações , dizendo

que huma mulher não viveo mais do

que devia viver y e que viveo pouco ,

por não penar** muito , e ella vos di-

ria isto mesmo, se apodereis enten-

der ? Vós dizeis que não he a morte

de huma mulher a que vos afjlige >

senão a de huma Santa , que pode-

rá cã encher a terra de boas acções ,

e exemplos , e adquirir para si no

Ceo huma maior coroa de gloria. Ten-

des acaso por seguro que o que co*

meçou a viver hem , ha de acabar

em bem ? Não poderá ella escorregar

e por em perigo de ladroes os ricos

tbesouros , que tinha ajuntado ? E
se
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se ella estava em graça , sua wtu-
resa era frágil ; se sua piedade es*

tava favorecida , também estava pe-

rigosa , e se sua "vontade estava cons-

tante y nem por isso deixava de es*

tar sugeita a inconstância. Que sabeis

'cós > se Deos {o qual na» tem ou*

tros pensamentos mais do que ter cui*

dado de suas creaturas ) não abbre*

viária o passo para evitar , que não
manchasse suas virtuosas acções ?

Crede-me , senhor, que a virtude e o

vicio se seguem como o dia a noite f

de que pôde preceder a luz para ani-

quilar as trevas. Bem creio que os

merecimentos dessa que tanto chorais

não se podião mudar . senão com hum
grande prodígio; porém tão pouco me
podereis negar

,
que se havião de con-

servar milagrosamente , e assim não

acho razão para murmurar contra

Deos , se vos não conserva huma cou-

sa
, que podeis perder. Consideray a

pouca causa de vossas lagrimas , e

terey por seguro
,
que mais depressa

vos resolveis a seguir vossa mulher

do
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do que esperar , que ella torne aon-
de vos estais. Seu exemplo mostra
conformar-se com a vontade divina

,

deixando-vos com obrigação de a imi-
tar \ sua constância não gosta de
que choreis mais , pois ella mesma
vo-lo diria se a podereis entender. Is-

to be o que vos aconselha huma pes-

soa a quem não moveo outro interes*

se mais que o zelo da caridadde , e

ò desejo de vosso descanço \ buscay-o

nos honestos exercidos da caça , em
visitas , e recreações que não vos po-

dem prejudicar , se os exercitais com
a moderação , que se deve esperar

de huma pessoa , a quem a virtude

deve estar encomendada por ley da
natureza , e sobre tudo buscay-o em
Deos y que he seguro e verdadeiro cen»

tro de nossos corações*

O Palatino comprehendeo todo es-

te discurso , sem que lhe escapasse hu-

ma só palavra, servindo-lhe de medi-

cina o que o mesmo tempo lhe tinha

negado. Depois de terem ceado , e

praticado hum pouco se retirarão ca-

da
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da hum a seu aposento. Pela manha
preguntou Sigifredo pelo Padre , e os

criados lhedisserão, que o tinhao vis-

to passear no jardim , aonde acodio

curioso para gozar da sua agradável

conversação ; mas não c achando , se

persuadia a que não se teria ausenta-

do , sem primeiro dar mostras de al-

gum agradecimento
5
porém vendo ,

que o dia tinha passado sem o ver

não sabia a que atribuísse sua ausên-

cia , sem primeiro se ter despedido,

admirando-se quando os criados lhe de

rão a entender
;

que deyxara o seu

habito no seu aposento: mas ficou sua

dor n uy mitigada com a pratica da

noite riuecedente. Desde então toda

a amargura de suas passadas paixões

se converteo em suavidade,, e doçura.

A caça ; e volateria lhe comtcibuirão

grande parte de seus contentamento?,

julgando que as redes e laços pode-
rião lançar fora sua dor. Oh bondade
do Ceo

,
que com tanta atrenção re*

conhecendo nossas inclinações , as guias

para .maior beneficio nosso!

Hum
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Hum dia estando o Conde reso-

luto a montear hum cervo
, ( que ti-

nhão descuberto peias pegadas) con-

vidou aos Fidalgos daqueila comarca
a esta recreação, para cujo fim en-

trarão no bosque, e poucos passos de-

rão com o veado ; e seguindo-o , os

guiou por permissão do Ceo á gru-

ta, que por sette annos foy morada
de Genoveva , causando admiração ver

aquelle animal acoutado no meyo del-

ia % sem que os cães o ousassem of-

fender , e se bem os procurarão inci»

tar á preza , não íoy possível o fa-

zellos mover, que parecia encanto',

ou que algum invisivel braço os de-

tinha. O Palatino desceo do cavallo,

e entrou m sagrada cova aonde re*

parando nos sagrados rastos de sua mu-
lher \ sepoz a contemplar nelles , di«

zendo com enternecidas palavras:

Aqui he aonde a minha pobre Ge-

noveva padeceo tanto tempo , fazendo
penitencia por hum peccado , que ella

nunca commettera ; acolá he o canto ,

aonde tanto suspirou > acolá estava *

lei^
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leito composto de folhas secfs , e gra-

ma , aonde seus pobres , e macilentos

membros descançavão \ e eu estou aqui

sem me resolver a huma cousa
,
que

ha muitos dias haverá de ter execu-

tado.

Estando o Conde nesta contem-
plação , -entrarão os outros Fidalgos,

e ficarão admirados de ver aquelle es-

pectáculo
, que parecia , mais prodí-

gio , milagre da divina Omnipotência.

Sigifredo não permittindo t que aquel»

1c sagrado fosse nocivo ao cervo \ fez

atar os cães, permittindo buscar sua

liberdade na aspereza do monte , não
qbstante , que os caçadores voltarão

para o Çastello sem preza , ficarão sa-

tisfeitos , e contentes com o que ti-

nhao. visto.

O Palatino
, que oceultava hum

intento por ninguém conhecido , pou-
cos dias depois foy a Treveres para

q communicar a Santo Idulfo , Pre-

lada (como fica dito) daquella an-

tiquíssima Cidade , o qual era de man-
dar edificar huma capella *no mesmo

!u~
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lugar onde Genoveva teve sua habi-

tação , e ditoso desterro
, para ,que

mostrasse aos vindouros o veo da mi-
sericórdia Divina ; trabalhando por sah-

tificaraquella cova, k fazella muy di-

tosa. Trabalhou-se no edifício com a

magnificência igual aò amor ,- e ca-

rinho de hum afeiçoado marido , e

com a liberalidade de hum Príncipe na-

da cobiçoso, nem avarento. Santtfldul-

fo sagrou a capella-, dedicando-a á

Virgem Santíssima
,
pondo-lhe o no-

me de nossa Senhora de Merse
,
que

no antigo idioma daquelle paiz he o
mesmo que dizer, nossa Senhora da

Misericórdia , por ter sido protectora

de Genoveva , e repartido tantas gra-

ças áquella bemdita caverna.

Julgando o Palatino
,
que aquelle

lugar poderia servir de retiro aos que

deixao ao mundo para servirem a Deos ,

fez também edificar duas , ou três Er-

midas , as quaes do mesmo modo Idul-

fo benzeo , collocando no altar mor
da Igreja o milagroso Crucifixo ,

que

Genoveva recebeo das mãos dos An-
jos,
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jos , c dalli a poucos tempos trans-

ferirão seu corpo para ò lugar , aonde

foy santificado.

O Ceo se mostrou muy satisfeito

desta disposição, pois assim o deo a

entender com huma maravilha , àquai

foy y que só dous cavallos mudarão
o corpo , a sepultura da Santa , a qual

apenas cinco juntas de boys poderião

mover. O concurso da gente foy in«

crivei , e admirável a veneração : até

0$ ramos das mais levantadas arvores

paredão humilhar-se aocorpo da San-

ta
y
dando-lhe o parabém , e boa vin-

da , também as aveszinhas mo&travao
sua alegria com cantigas suaves , e

sonoras , vendo outra vez a que mui-
tas vezes tinhão lamentado por perdi-

da.

Depois que este sagrado deposito

foy collocado no lugar destinado , c

acabada a solemnidade de dedicação;
se tornarão todos para suas casas , e

ficando só o Conde dentro na expel-

ia se poz â contemplar as maravilhas

do amor divino > ea hum mesmo tem*

po
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po o santo , e milagroso Crucifixo

despregando a mão direita , deitou ao
Conde a benção. Desta maneira re-

compensa Deos nosso Senhor as áfflic-

ções , que muitas vezes permitre por
nos fazer sempre ditos. O Conde vol-

tou para oCastelIo, aonde não acha-

va -socego , porque tinha posto seu

coração no seu thesouro , e seus pen-

samentos na santa caverna; e ultima-

mente passados alguns mezes , resol-

veo-se a mandar chamar jíum seu ir-

mão , e sós em seu aposento com o
minino Tristão lhe fallou desta ma-
neira :

Muito amado irmão , já ha mui-

tos dias tereis podido reconhecer pe-

la mudança de minhas occupaçÕes o

cuidado , em que me acho obrigando-

me o amor , e inclinação , que vos te-

nho , a declarar-vos meu intento , e

dar-vos parte de minha resolução, e

ultima vontade. Vós choraste , e la-

mentastes minhas tristezas com a

ternura de irmão , esperando agora

que tereis parte em minhas alegrias ,

as-
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assim como a tivestes pelo passado
em meus pesares , esperando que to.

do ' o que estiver em vosso poder re*

sultara em grande satisfação , e con-

tentamento meu. Estas razoes me mo*
vem a eleger-vos tutor de meu filho ,

o qual não deve esperar menos de

vosso carinho que do de bum próprio

pay
9
que por tal vos ha de reconhe-

cer j e respeitar daqui em diante ;

porque meu intento he
,

querido ir*

mão , servir a Deos o que me resta

de vida no ntesmo lugar , aonde nos»

sa casa recebeo tantos favores do Ceo
e assim vos peço'

,
que não estorveis

este meu intento , allegando que mu
nha compreição seja mui mimosa , e

que o meu Tristão careça da minha
assistência ; ao que respondo 9 que a
minha Genoveva não era mais robus-

ta do que eu , nem que minha assis-

tência faça falta 4 de hum bom tio.

Esta he emfim minha resolução sem a
dilatar hum só dia. Aqui , meu irmão%

vos entrego todos os meus
, papeis

que vos servirão de boa instrucçãõ.

N Aqui



iyi Portentosa Vida

Aqui foi aonde o amor causou
ternura , sem se atrever a contradizer

huma tão santa resolução. Só o mi-

nino Tristão replicou a seu pay , fal-

tando assim:

Senhor pay , eu sou muito mini-

no para reprovar vossos conselhos

porém sou muy velho para seguir

vesso exemplo % Vós senhor , me dei*

xais huma pouca de terra , julgan-

do que com ella possa alcançar o

Ceo j assas ignorante seria quem acei-

tar o que me ojfereceis , podendo es-

colher o que desejais. Não , não se*

nhor y eu não heide viver em outra

parte mais que com vosco , e aonde

tenho feito meu noviciado > e experi*

encia de tantos deleites ; se vos:

a

vontade he de viver la , a minha
he de não querer morrer em outra

parte* E vós , amado tio
, gozai na

boa hora dos bens de nossa casa

pois eu vo-lo largo , e agradeço a
promessa

,
que em meu favor fizestes

a meu pay.

Esta resolução do minino foi con-

fl tra-
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tra a opinião do pay
,
porém não con-

tra seus desejos. Mandou-lhe fazer hum
pequeno habito -de Ermitão assim co-

mo o que tinha guardado para si , e

que herdou do que foi seu hospede ,

e parte desta santa resolução f dei-

xando neste mundo tudo o ijue ti-

nha por seguir , e acompanhar a

sua querida esposa na caverna , aon-

de tanto que chegarão, todos os ani-

maes que esravão acostumados com
o minino, logo lhe vierão fazer com-
panhia, mostrando alegria.

Gloriosa Santa , e virtuosa Geno*
veva , se achais alguma cousa , que

vos possa servir cá na terra , esten-

dei avista a essa hemdita gruta . aon*

de em outros tempos gozastes de tan-

tas delicias , e vereis a Sigifredo
,

e a vosso filho gozar como herdeiros

delia , esperando que ainda que os ve-

jais mudados em outro trage, não se

mudará o amor
, que cá na terra lhes

tivestes , e que mandareis a estes as-

tros , que os guardem de inclemên-

cias i e anos, que confiamos em vos-

N ii sa
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sa protecção rogai a Deos nosso Se-
nhor, que sempre em toda a adver-

sidade nos seja favorável, e propri-

cio.

Este he em fim o ultimo periodo

da vida da nossa Santa Princeza , aon-

de venros como os rayos do divino

Sol desfazem as escuras trevas da ca*

lumnia ; que maliciosamente oppri*

raiao as alvuras da simples innocen-

cia , e aonde os merecimentos da pa-

ciência sáo remunerados com muitos

grãos de gloria , esperando que meu
pouco trabalho o será do favor da

Santa
, p^ra dar gosto

,
quem ler es-

ta obra.

F I M.
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